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La cultura i la massa
Neix una nova revista de
continguts politicoculturals, El
Procés, una publicació amb
vocació de fer arribar la més alta
cultura a les persones que hi
estiguin interessades i vulguin i
puguin fer l’esforç d’apreciar-la.
Per tant, la massa, en som
conscients, en quedarà al marge.
Però no passa res, nosaltres no
creiem en la democratització de la
cultura. Tampoc no creiem en la
censura. Així doncs, sortim al
carrer lliurement, amb ganes de
dir coses i sense esperar ningú.
Qui ens vulgui seguir, ja sap on
som.

La cultura en temps de
barbàrie
Una de les frases més citades
del segle XX és la famosa
proposició de Walter Benjamin:
“Tot document de cultura és
alhora un document de barbàrie”.
Avui som més que mai en una
època de barbàrie intentant fer
cultura.

El Procés
http://revistaelproces.wordpress.com/

Contacte
revistaelproces@gmail.com
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L’esplendor
Anna Lloveras

Què és una època d’esplendor?
Canetti apunta que és un temps
de molts grans noms molt propers
els uns dels altres i de manera que
un no ofegui els altres tot i lluitar
entre ells. Ho diu tot rememorant
l’estiu que va passar a Berlín l’any
1928. Aquells eren temps convulsos, com a tothora a la vida dels
homes, d’inestabilitat política, crisi
econòmica a escala mundial, epíleg de la gran guerra que inaugurava el segle i preludi de la catàstrofe humana que vindria després.
Però Berlín bullia com una olla
a pressió, París era una festa amb
convidats de luxe, a Zuric ja havia
explotat el Cabaret Voltaire i a la
tranquil·la Viena un personatge
com Karl Kraus escalfava els
ànims des de les tribunes. Als
cafès es feien tertúlies, els mecenes mesuraven possibilitats, els
editors rastrejaven i, tot i les adversitats, l’assedegat sabia que tot
era possible i tot estava per fer. Es
pot obviar la xerrameca i la faramalla, però els noms i les obres
han romàs.
Nosaltres som aquí i ara. Hem
assistit a un espetec tecnològic
que ens sobrepassa, que se’ns
menja. La filosofia ha fugit a favor
de les ciències que s’han fraccionat en milers d’especialitzacions,
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s’han obert les aules, el flux informatiu és imparable, tothom
opina, l’art és a tot arreu!! I assalta
la pregunta; és la nostra una època d’esplendor?
Amb la democratització de la
cultura al nostre país hem d’acontentar-nos encara amb les ràfegues que només arriben des de
fora, de Berlín, de Londres, de
Nova York? Se’n produeix cap a la
nostra capital, a les nostres ciutats? Si el benestar ens ha tornat
flàccids, ens farà reaccionar
aquesta crisi que promet ser llarga?
No hi ha lloc per a les subtileses. La massa mana i crida a canvi
de consum. El criteri el fixa l’estadística, les regnes passen de males mans a pitjors i davant la confusió, l’avorriment general i la
mala fe particular, tant li fa barrejar la cultura amb el simple oci,
patollar damunt qualsevol cosa
fins fer-la ordinària. D’aquest vici
desafortunat en prospera l’individu irresponsable, ignorant i orgullós, que no accepta cap amonestació, que no suporta ni imagina
canvis, només comoditat. L’autocomplaença frena i put.
És indubtable, alhora, que algú
està fent la feina, de la qual miops
com som es vanagloriaran les ge-

neracions futures. Però bé és cert,
i cito Kundera quant a la novel·la,
que actualment la major part de
la producció està formada per
obres que estan fora de la història
de la novel·la: confesions novel·lades, reportatges novel·lats,
indiscrecions novel·lades, parts
novel·lats i un llarguíssim reguitzell que res no diu i res no aporta.
Consumides al matí, es poden
llençar perfectament al vespre. La
producció dita artística, en general, s’està suïcidant a causa d’una
proliferació insensata.
Paral·lelament, i potser en vista
de la mala collita i la desmemòria
dels homes, s’ha desenvolupat al
nostre país la indústria de l’homenatge. És una actitud lloable i
conduïda, en la majoria dels casos,
amb molt bona intenció. Exceptuant-ne les vessants ràncies, la
tasca té la virtut d’incorporar referents mig oblidats que cohesionen el col·lectiu, amplien i reforcen l’imaginari. Amb tot el nostre
llegat cultural, que no és poc, i les
facilitats que ens dóna el progrés,
estem a temps de viure encara
una època d’esplendor? Estem
preparats per veure-la si ens passa
pel davant? Ens cal? La volem?
Diu Kundera que el que perdurarà d’Europa no és pas la seva
història repetitiva, que en ella mateixa no representa cap valor.
L’única cosa que té possibilitats de
perdurar és la història de les seves
arts.

“Com més examines la
vida i la literatura, més
comprens que darrere de tot
el que és meravellós hi ha
l’individu, i que no és el
moment, que fa l’home, sinó
l’home qui crea l’època.”
Oscar Wilde
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Teràpia contra l’oblit
Raimon Artís

Aviat, el pròxim 28 de maig, farà 100 anys que va
néixer a Barcelona l'Avel·lí Artís-Gener, periodista
quan xafardejava, escriptor quan pintava, ninotaire
quan somreia i pintor quan escrivia, i tothora parlador, xerraire, comunicador d'avui en dia, vaja, i
per damunt de tot entusiasta en tot allò que feia.
Costa de creure que tanta gent que va viure la
primera meitat del segle XX per aquests topants fos
capaç de fer el cor fort, i tirar endavant, i arrossegar en aquest optimisme tothom que tenien a prop.
Quan penso la misèria, les dictadures, la guerra, la
pèrdua de gent estimada, l'exili, l'enyor que van haver de patir, no puc deixar de sorprendre'm que
encara fossin capaços de refer-se i afrontar el repte
de tornar a Catalunya quan encara hi havia el Franco, en plena forma. I plantar-li cara amb les petites
coses que inventaven i que omplien d’un valor reivindicatiu que avui faria riure, com ara escoltar
discos dels Setze jutges, ser fan incondicional del
Raimon, veure en el més que un club gairebé un crit
de rebel·lió, o lluitar al costat de qualsevol dels moviments de resistència. I, dins d’aquests moviments,
anar fent el treball de formiga que aconseguís donar-los més consistència abans que els descobrissin i
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els engeguessin a prendre vent.
El Tísner, primer pseudònim que va fer servir
com a ninotaire (format amb les darreres síl·labes
dels dos cognoms), efectivament decideix desfer
l'exili i tornar quan, per celebrar el 25è aniversari
de la revolta feixista, commuten els delictes de guerra, cosa que li garanteix, si més no, la vida, ja que
prometen que no el pelaran. El retorn li pesa, deixa
dues filles a Mèxic, el país que l'estima i que ell sent
com a segona pàtria, i hi deixa un quart de segle
d’història personal. En arribar només reconeix els
carrers i els edificis, però no pas la gent, apagada,
trista. A poc a poc va retrobant amics amb mirades
d'esperança i s'hi embolica. Participa en el Tele/estel
el primer setmanari en català després de 27 anys de
represàlia, amb les seccións de Mots encreuats i el
Correu dels mots que ben aviat es converteixen en
lliçons de català i en proclames de catalanisme i
llibertat,. evidentment, amb un llenguatge críptic.
L’èxit d’aquestes seccions es fa aviat palès i, a mesura que anava augmentant el nombre d'encreuadors
que deien la seva, aprofitant el Correu, s'anava formant un grup d'incondicionals resistents que parlaven ben clar de Catalunya i de drets.
PÀGINA
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A Mèxic, a més de fer de periodista i escenògraf
entre moltes altres coses, i d’escriure les seves primeres novel·les, va conrear la pintura intensament.
Les seves aquarel·les de temes mexicans són presents a centenars de parets d'arreu del món i els
seus quadres abstractes es valoren força en mercats
d'art. Aquesta faceta de pintor, malauradament poc
coneguda aquí, no la va poder continuar com ell
hauria volgut, perquè tot el que feia havia de fer
referència, indefectiblement, a la reivindicació de les
llibertats de Catalunya i, a través de la pintura, era
impossible una expressió tan clara com amb la llengua escrita o parlada.
Així doncs, se centra a escriure, articles o novel·la, definicions de mots o memòries, com un acte de
servei, una militància de defensa dels drets de les
persones i una lluita per la independència. El conviden a participar en programes de ràdio o de televisió
on va sense oblidar ni un moment que ha de denunciar un munt d'injustícies que Espanya ens infligeix.
Tot ho deia amb una claredat com si fos de dia,
il·lustrava el missatge amb gràcia i bon humor sense
perdre mai la seriositat del tema i enamorava per les
maneres. Es va fer molt popular per la forma de dir
(i vull creure que també pel que deia), va esdevenir
el que modernament definim com a mediàtic, el que

ven, com si diguéssim.
Tot això i molt més era en Tísner. Ara bé, quan
deixa de ser present físicament, quan ja no és visible
ni oïble en els mitjans, també va desapareixent el
lluitador, el ninotaire, el dibuixant, el periodista i,
fins i tot, l’escriptor. Avui que els llibres que més es
venen són els dels famosos de la caixa beneita que,
de cop, es fan escriptors, terme aquest que no és pas
sinònim de bons escrividors, m'agradaria reivindicar
la figura de l'Avel·lí Artís-Gener a través únicament
de la seva obra escrita. Em faria una il·lusió enorme
que es poguessin trobar a les llibreries els seus llibres (descatalogats de fa temps) o que fos possible
llegir-los en format digital. Caldria, però, un suport
per recordar-lo, una ajuda a la memòria perquè tothom pogués redescobrir-lo o, per què no, descobrirlo.
Reconec que havia arribat a creure que el meu
pare tenia la dimensió necessària perquè alguna institució fes seva la commemoració del centenari del
seu naixement però, de moment, només trobo portes
barrades. “La crisi!”, diuen. Però permeteu-me que
també malpensi que malgrat la quantitat de reconeixements que va tenir en vida (Creu de Sant Jordi,
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi Ciutat
de Barcelona...) ara podria ser una persona molesta.

UN GRAN NOVEL·LISTA
Avel·lí Artís-Gener és autor d’un corpus novel·lístic molt
original, personalíssim, però per sobre de tot ambiciós.
Ambiciós perquè en les seves obres Tísner sempre busca -i
troba- la manera de conjuminar els grans temes de què parla
amb els recursos narratius més innovadors i, alhora, adequats.
Les dues funcions del circ (1966) és un bon exemple de novel·la
moderna, ben escrita, on forma i contingut s’alien a la
perfecció gràcies a un exercici exigent d’escriptura i al gran
domini de la llengua que demostra l’autor.
Però si hi ha una obra que destaca per sobre de les altres,
aquesta és indubtablement Paraules d’Opoton el Vell (1968). El
llibre narra el viatge i les vicissituds d’una colla d’indis que el
1489 salpen en un vaixell i descobreixen... el Vell Continent. Es
tracta d’una novel·la que permet moltes interpretacions, una
faula sensacional sobre el xoc de dues civilitzacions, contada
amb la màxima seriositat i, alhora, amb l’humor intel·ligent
que caracteritza tan bé tot allò que va sortir de la ploma de
Tísner. Paraules d’Opoton el Vell és una lliçó d’història, una lliçó
de cultura i una lliçó de llengua, un llibre imprescindible de la
nostra literatura que hauria de ser present en totes les
llibreries, en edicions de luxe i en edicions de butxaca, en
versions il·lustrades, en format digital, etc. Que avui sigui
pràcticament introbable és un bon indicador del moment que
vivim.
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La contribució de Manuel Fraga a la
literatura catalana Quim Torra
Enmig de tants elogis a una figura, diuen, cabdal de
la història d'Espanya -molts d'ells proferits des de
Catalunya-, constato, amb pesar, que hi ha qui s'oblida de la contribució de Manuel Fraga a la literatura
catalana. Error imperdonable que em veig en l'obligació de puntualitzar, no fos que se'ns passés per alt.
I és que pocs han deixat en la literatura catalana una
empremta tan considerable, profunda, definitiva. Si
som el que llegim, en bona part podria dir-se que
som el que Fraga ha volgut que fóssim.
L’any 1939 començà el procés de destrucció del
públic lector en la llengua del país, va afirmar Maria
Josep Gallofré. En d’altres paraules, l’etnocidi, una
de les expressions més potents del qual va ser la pretensió d’aniquilar una cultura. La llengua prohibida,
l’edició segrestada, els escriptors perseguits. Va caldre esperar a 1977 perquè s'igualessin els 865 títols
que s'havien publicat en català l'any 1936. La llarga
nit dels vidres trencats de la cultura catalana va durar quaranta anys. Per a la literatura catalana va ser
una autèntica commoció i un daltabaix colossal. Els
escriptors de l’interior, emmordassats, no podien
escriure el que volien escriure; els de l’exili, lliures
però desarrelats, no podien fer arribar els seus llibres al que hauria d’haver estat el seu públic normal; els editors, col·lapsats en el laberint d’Eugène
Ionesco de la censura, maldaven per esgarrapar engrunes; els lectors, balancejant-se entre el temor i la
resistència, veien convertit el plaer de llegir en un
acte heroic i gairebé de confrontació amb el règim.
I va arribar Fraga.
Des de 1962 era Ministre d’Información y Turismo
del dictador Franco. La seva famosa llei de premsa,
de finals dels seixanta, que es va vendre com un gest
aperturista, no només no va suposar cap canvi, sinó
que, en paraules de Manuel Abellán, màxim expert
espanyol sobre la censura, «al contrario, acentuó
cada vez más el carácter coercitivo de la censura y
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puso de manifiesto la profundidad del foso que iba
separando a los responsables de la censura de la
sociedad española en irredimible evolución de gustos y tendencias». I si això és aplicable a la literatura
espanyola, imaginem-nos els resultats amb la catalana.
He tingut el privilegi de poder estudiar, in situ, els
expedients de censura que es guarden a Alcalá de
Henares. Afirmo sense dubtar-ho que la millor biblioteca catalana de tots els temps és allà: inèdits,
originals, primeres còpies, etc. I desenes de milers
d'informes de censura on es prohibien, tatxaven,
eliminaven, substituïen, esborraven els nostres mots.
Una de les enormes sorpreses d’haver fet aquest
viatge a la infàmia de la censura va ser constatar
com es va exercir de manera implacable fins a la
mort de Franco... i encara durant la mal anomenada
transició. Llibres de Montserrat Roig, Terenci Moix o
Jaume Fuster van ser degudament «informats» i alguns els llegim avui encara en la seva versió escapçada. L'edició d'Els darrers dies de la Catalunya
republicana, de Rovira i Virgili, als anys setanta, va
ser segrestada. Les memòries de Claudi Ametlla,
prohibides. Etcètera, etcètera. Fraga era allà, darrere
aquells informes, darrere les viscoses mans que feien
córrer els llapis vermells, darrere la infàmia pútrida
d'escapçar idees i paraules.
Josep Benet va titular un dels seus llibres més
famosos L'intent franquista de genocidi cultural contra
Catalunya. Un dels genocides va ser Manuel Fraga,
l'autor d'una de les crueltats més ofensives que es
poden fer a un poble: privar-lo de la seva llengua i la
seva cultura (vilesa a la qual cal sumar els crims
contra la vida i la dignitat dels homes).
Per això el seu record és inesborrable i cremarà
sempre a les nostres mans cada cop que agafem un
llibre editat en català.
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Un pròleg
Mikhaïl Lérmontov
En tot llibre, el pròleg és el primer i, alhora, l’últim. O bé serveix per aclarir la finalitat de l’obra, o
bé per justificar-se i respondre a les crítiques. Habitualment, però, als lectors no els interessa la finalitat moral ni els atacs periodístics, i per això no
llegeixen els pròlegs. I és una llàstima que sigui
així, sobretot a casa nostra. El nostre públic és encara tan jove i tan ingenu, que no entén les faules
si al final no hi troba l’ensenyament moral. No interpreta les bromes, no percep la ironia. Senzillament, no ha rebut una bona educació. Encara no
sap que en una societat com cal, en un llibre com
cal, l’insult explícit no hi pot tenir lloc; que l’educació moderna ha inventat una arma més esmolada, gairebé invisible però igualment mortal, que,
disfressada d’afalac, clava un cop irrebatible i precís. El nostre públic s’assembla a un provincià que,
després de sentir una conversa entre dos diplomàtics de corts enemigues, està convençut que
tots dos enganyen el seu govern en nom d’una
amistat corresposta i molt tendra.
No fa gaire que aquest llibre ha patit la
dissortada credulitat que alguns lectors i fins algunes revistes senten davant del significat literal de
les paraules. A uns els ha ofès terriblement i d’una
manera molt seriosa que els hagin posat d’exemple
un home tan immoral com l’Heroi del nostre
temps. D’altres s’han adonat amb molta subtilesa
que l’autor els havia retratats a ells i els seus coneguts… Quina broma tan vella i tan penosa! Però
sembla que Rússia està feta així: tot s’hi renova,
excepte les absurditats d’aquesta mena. El més
fantàstic dels contes fantàstics amb prou feines
podrà evitar l’acusació de temptativa d’ofensa personal!
Un heroi del nostre temps, distingits senyors,
és certament un retrat, però no el d’un sol home:
és un retrat compost a partir dels defectes de tota
la nostra generació en ple desenvolupament. Em
tornareu a dir que un home no pot ser tan dolent,
doncs jo us diré que, si us heu cregut que poguessin existir tots els malvats tràgics i romàntics, ¿per
què no us heu de creure que existeixi en Petxorin?
Si heu admirat invencions molt més terribles i
monstruoses, ¿per què aquest caràcter no troba la
vostra indulgència, encara que sigui com a invenció? ¿No deu ser perquè conté més veritat de la
que voldríeu?
Direu que la moralitat no hi guanya res,
amb això. Perdoneu-me: ja n’hi ha prou, d’alimentar la gent amb caramelets. Per culpa d’això, tenen
l’estómac fet malbé: necessiten remeis amargs, veritats càustiques. I ara no us penseu que l’autor
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d’aquest llibre hagi tingut mai el somni altiu de ser
el reeducador dels defectes de la gent. Que Déu el
guardi d’aquesta descortesia! Senzillament, s’ho ha
passat bé dibuixant l’home modern tal com l’entén
i, per desgràcia seva i vostra, tal com l’ha trobat
massa sovint. En té prou d’indicar-ne la malaltia.
Com s’ha de curar, Déu ho sap!
Aquest pròleg encapçala la novel·la Un heroi del
nostre temps, de Mikhaïl Lérmontov, traduïda del rus
per Miquel Cabal Guarro, publicada per Editorial
Alpha (Barcelona, 2011).

El Procés té la intenció de recuperar i
difondre grans pròlegs que han precedit obres
mestres i afavorir-ne la digestió.
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Estiuet de Sant Martí
Les fulles de grosella són d’una tela basta.
A dins de casa dringuen riallades i vidres,
mentre es trinxa, es salpebra, es marina, es fermenta,
s’adoba amb claus d’espècia i es prepara salmorra.
El bosc, esbojarrat, empeny, com qui se’n burla,
tot aquest trafegueig pel pendís costerut
on els avellaners, que s’han rostit al sol,
semblen socarrimats per una gran foguera.
Aquí el camí s’esmuny dins d’una fondalada.
Aquí les velles soques, dessecades, fan llàstima
i ens entendreix el cor la tardor parracaire
que ho apilona tot al fons d’aquest barranc.
Fa mal que l’univers sigui molt més senzill
del que podrien creure els que en diem canalles,
que el bosquet sigui trist, inclinat sobre el llac,
que per totes les coses hi hagi d’haver un final.
Que sigui tan inútil caure en l’astorament,
quan tot, al teu davant, apareix calcinat,
i aquell sutge blancós que desprèn la tardor
s’aferra a la finestra com una teranyina.
La tanca del jardí s’ha esllavissat i es passa,
camí enllà, fàcilment, al cor del bedollar.
A casa, les rialles i el feinejar ressonen.
Hi ha el mateix trafegueig allà, a la llunyania.

BORÍS PASTERNAK . POEMES DE IURI ZHIVAGO

Aquest poema és una apropiació de Narcís Comadira
que s’inclourà en un llibre que es publicarà el juny del 2012
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Polèmica
Joaquim Roura
Un dels acontentaments de la vida
és tenir a mà l’obra completa de
Josep Pla. Pla és el nostre Shakespeare (ja puc veure com alguns es retorcen), una font inesgotable d’ironia i reflexió, enormement divertit i capaç de treure
de l’ensopiment mental, de forma
immediata, l’estúpid més recalcitrant; això sí, cal que sigui un estúpid del tipus discret, amb el pic
de capacitat innata per obrir algun llibre del nostre escriptor.
Ecs! El fàstic que produeixen les
dretes polítiques és tal que hauríem d’alleujar-nos amb el pur i
simple perbocar. La seva descaradura, el cinisme, la seva connivència espanyolista, no semblen
extingir-se. En nom de la hipotèti-

sament bé per les mateixes víctimes apallissades, semblen xalar
de valent! Ben mirat és una feina
prou distreta.) L’altre fariseu retalla allò que sembla més imprescindible, fotent ERO encobertes a
Educació i Sanitat (aquí caldria
fer una llista dels que deixaran
d’existir per culpa d’aquesta excel·lent misantropia), sense tocar,
emperò, res als capos entronitzats
a dit, encarregats de buidar la
caixa a les Diputacions (quants
alcaldes cobren dos sous? Pregunteu a qualsevol càrrec de la Diputació quants dies van a treballar i
a quant cobren l’hora!) o la carn
endollada als Consells Comarcals,
etc. Nosaltres, entretant, anem
empassant-nos la vergonya con-

Josep Pla

ca salvació d’una Catalunya moribunda fan i desfan a gust, sense
cap equitat, tangencialment paternalistes. Feu balanç dels escassos dies que duen graponejant
amb el beneplàcit social: n’hi ha
un que es dedica a repartir cops
de pal, a tort i a dret, amb plasenteria i gratuïtat, indiscriminadament. (Els Mossos, pagats fabulo-
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vergent del cas Palau (el lladre
amic dels convergents segueix
posant-se morenet i jugant al tenis
a casa seva, campant amb aquell
somriure de pillastre, conscient i
amenaçant que si va a la garjola
obrirà la boca. És un xantatge del
tot comprensible, d’aquí que els
jutges van passant la paperassa i
renunciant a l’afer judicial, un

rere l’altre), els nyaps socials, o la
nova i rutilant Secretaria d’Afers
Religiosos, naturalment un ens
papal imprescindible per al país.
Espereu! Que la cosa no acaba
aquí! Recordeu? N’hi havia un
d’altiu, amb la testa pelada, que
estava ben encaparrat. Tenia una
dèria: ser ministre! Doncs bé, ja és
ministre!!! Ministre del Ritz! De
seguida un buderol de Girona
corria cap a Madrid a netejar-li la
divina poltrona. En fi, i anar pagant, en definitiva, favors polítics.
Però, és clar, després del ridícul
que han fet les esquerres en els
darrers temps, tot això sembla
perfectament legitimat i normal.
Ho mereixem? Em temo, però,
que encara no hem acabat: què
me’n dieu d’aquell fabulós escàndol tercermundista del Pirmi?
Escanyant multitud de pobres,
mentint-los descaradament,
deixats en la indefensió total, desolats, perduts, desconcertats; enganyant la ciutadania amb excuses i explicacions ridícules que
ningú, ni els més curts de gambals, poden arribar a creure’s.
Una barroeria descomunal, pur
fangueig, d’una mala bava imperdonable. Una vegada més: cinisme
atroç, sensibilitat zero i la deliciosa humanitat d’habitud. Fabuloses, fastigoses dretes! Això sí, traguem l’impost de successions, no
fos cas que els rics deixessin anar
alguna propina. No em feu parlar
de Spanair. La cosa no té nom!
Meravellosos principis de solidaritat! No hi ha diners! Entesos! Però
han de pagar sempre els mateixos? No hi ha diners! Entesos!
Doncs preguntem-nos què és
l’essencial: el sou descomunal
d’alguns càrrecs polítics, d’alguns
executius de banques intervingudes o la supervivència de famílies
i aturats? Pot explicar-nos el
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senyor Mas per què, en plena crisi,
dóna vuit milions d’euros a La
Vanguardia i dos més a 8tv? (al
Grup Godó, una empresa privada).
Per què surti en català? Hem de
pagar el fixatge televisiu del
senyor Cuní? La Vanguardia en
català i 8tv ens les poden ben estalviar! La Vanguardia sempre ha
estat un diari espanyolista, anticatalanista i castellà. A què respon
l’artifici impúdic, falsari, contranatural de traduir-lo?! Per què ho
hem de pagar això? Sabem molt
bé què significa aquest diari de
dretes des del franquisme, ara tan
descaradament convergent. Una
mostra més de la pastisseria maniqueista del país. Fem memòria
perquè potser cal recordar que el
comte Godó va ser capaç de nomenar director d’aquest periòdic
un tal José Luís de Galinsonga,
famós per deixar caure aquella
magnífica i aclaridora sentència:
“Todos los catalanes son una
mierda” (vist el que anem veient

cio Valdés, va dir: “Ése no merece
ni cinco líneas.” Però anem al present immediat i parlem dels vergonyants homenatges al pèrfid i
traspassat Carles Sentís, etc. Res
no ha canviat. Què se’n pot esperar, d’un diari com aquest? En fi,
cal que tornem a la higiènica i
divertida obra completa de Pla, a
un article sensacional que ara ve
perfectament a tomb, i que mostra la seva lluita contra l’espanyolisme anihilador i contra aquest
diari indefinible:
“Quin dia, però, ens adonarem
que el material més infecte és el
d’aquest tipus d’intel·lectual semianalfabet (poseu-hi avui opinadors
professionals del tipus Pilar Rahola, etc.), espessament provincià, que
es passa la vida donant consells de
moderació i demanant el “fino y
gracioso escepticismo” a totes les
persones una mica orientades?
¿Quin dia serà, però, que el públic es
donarà de baixa de La Vanguardia,
per raons d’higiene, de bon gust,

Carles Sentís i Josep Pla

no semblava pas un home desencaminat.) Aquest fatxa recalcitrant
va durar més de vint anys perquè
els catalanets pudibunds li anaven
comprant el diari. Ah! Aquella meravellosa burgesia. Ara la seguim
comprant! Més memòria: quan va
morir Josep Maria de Sagarra, el
subdirector del diari, un tal Pala-
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d’intel·ligència i de sensibilitat? Si
sentiu en Calvet, com si sentiu l’Escofet, si haguéssiu sentit ahir l’Oliver,
el pobre fracassat, us faríeu creus de
viure en un país tan tronat, tan
deixat de la mà de Déu, tan insuportable. Si algú té raó se li estira l’americana, tot recomanant-li calma i
serenitat.”

Eugeni Xammar

Pla va escriure això l’any 1926
però és tan actual i encertat que
es podria subscriure avui mateix.
Només heu de canviar els noms
propis d’algunes firmes. Jo sóc
partidari de la polèmica, com el
mateix Pla, perquè la polèmica és
una eina de modernització pacífica, una eina contra les patums, i,
ben mirat, és evident que la
polèmica acaba essent una forma
honesta de generositat. Per això
no és estrany que Josep Pla i Eugeni Xammar escrivissin també
aquesta extraordinària sentència:
“La manca de polèmica no és pas un
fenomen de plenitud; la manca de
polèmica demostra, almenys, el grau
de colonització del nostre país.”
Efectivament, l’eco d’aquestes
paraules encara ressona arreu de
l’Estat català amb gran convergència i unió. Però tornem al
fenomenal escriptor: “El català, que
com a grup no té pàtria, ha trobat el
diari exacte, purament comercial,
sense pàtria: és La Vanguardia.”
Si Catalunya no fos un país tan
tronat, ignorant i anormal deixaria
de llegir-la. Volem un diari anticatalà i colonial? No, gràcies! Doneuvos de baixa d’aquesta gent botiflera! Per raons d’higiene, de bon
gust, d’intel·ligència i de sensibilitat.
Tant se val, el que jo volia dir, de
fet, és que un diari s’escriu deliberadament per a l’oblit. Tanmateix,
el que recomano és llegir llibres,
no diaris. En definitiva, passeu-vosho la mar de bé amb l’irrepetible i
colossal Josep Pla.

PÀGINA

11

REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS

Una feina per fer
Roger Vilà
Catalunya -sempre s’ha dit- és terra de bons
traductors. Aquesta afirmació segurament té el cul
ben assegut en el coixí que van confeccionar durant
el primer terç del segle XX les institucions del país,
un coixí farcit amb l’ampli ventall de traduccions
d’obres clàssiques de l’antiguitat i també de grans
obres de la literatura universal que van promoure
aquestes institucions.
Després va passar el que va passar, i aquesta
tasca de traslladar al català obres imprescindibles
d’altres literatures va quedar estroncada. La represa
va ser lenta, però es produí. A poc a poc va anar
sorgint una nova generació de traductors i noves
editorials que al llarg del darrer terç de segle van
prosseguir la feina de cobrir els buits que hi havia
en la nòmina d’obres traduïdes. De feina encara n’hi
havia molta; de fet, molta més del que semblava, ja
que la llista d’obres que calia traduir s’ampliava amb
la llista de les que començava a ser necessari traduir
de nou, atès que les versions de què disposàvem
s’havien publicat dues generacions enrere de la mà
de figures indiscutibles com Carles Riba, Josep
Carner o Andreu Nin. De tot això es parlava als anys
noranta i al tombant de segle.
Avui, en ple segon decenni del segle XXI, sembla
que tot hagi quedat aturat. Hi ha gent treballant,
bons traductors esforçant-se a proporcionar versions
actualitzades dels grans clàssics. Però no es veu per
enlloc un programa de traduccions impulsat per les
institucions del país, i les grans editorials han fet
clarament marxa enrere i ja no aposten per treure al
carrer les grans obres que encara no existeixen en
català. Per sort, hi ha petites editorials, moltes de
creació recent, que han pres el relleu i ajuden a

mitigar una mica el desastre. Perquè és un desastre
veure la gran quantitat de grans obres que encara
no s’han traduït al català; veure que moltes de les
traduccions existents ja tenen setanta o vuitanta anys
i convindria començar a substituir-les per noves
versions, entre altres raons perquè la majoria són
introbables i pertanyen a edicions exhaurides que
ningú no s’encarrega de reeditar; o veure, per
acabar-ho d’adobar, que la feina de traductor està
tan mal pagada i tan poc valorada, cosa que no
augura re de bo de cara al futur.
Llavors ens trobem que si volem llegir Guerra i
pau en una bona traducció directa del rus hem de
recórrer a edicions castellanes. Si volem llegir en
català el clàssic de Nathaniel Hawthorne, La lletra
escarlata, ens haurem de conformar a llegir un llibre
escapçat. Si volem llegir A la recerca del temps perdut
haurem d’esperar anys i panys fins que l’economia
d’una petitat i atrevida editorial permeti al traductor
enllestir la feina. I si volem llegir la gran obra de
Dickens, Els papers pòstums del Club de Pickwick,
introbable en la versió de Carner, haurem d’agrair a
Miquel Casacuberta, autor d’una nova i excel·lent
traducció, que ens la deixi descarregar des del lloc
web on l’ha posada a disposició dels lectors perquè
cap editorial no es decideix a publicar-la en paper.
És indiscutible que un país amb cara i ulls ha de
tenir cobertes unes necessitats culturals mínimes.
Posar a l’abast dels ciutadans les grans obres
universals és una d’aquestes necessitats mínimes. No
n’hi ha prou de traduir Larssons, Follets i Browns.
Però, com sempre, mana la massa, i per aquest camí
no anem bé.

TRADUCCIONS INÈDITES
Una bona manera de comprovar com està el panorama de la traducció a
Catalunya és visitar el web traduccionsinedites.cat, una iniciativa de Miquel
Casacuberta. Davant la impossibilitat de publicar algunes de les traduccions de les
quals és autor, Casacuberta va decidir posar-les a l’abast dels lectors, que poden
descarregar-se des d’aquest web obres com Els papers pòstums del Club de Picwick,
de Dickens, La lletra escarlata, de Nathaniel Hawtrhorne, o Les bostonianes, de
Henry James. És una veritable llàstima que aquestes traduccions no hagin trobat
cap editorial que les vulgui publicar en paper. Tenint en compte que l’any 2012 se
celebrarà el bicentenari del naixement de Charles Dickens, seria un bon moment
perquè algun editor es decidís a treure al carrer la nova traducció de Picwick, un
dels llibres més importants de la literatura universal. No és pas que hi tinguem
gaire fe, però des d’El Procés encoratgem els editors del país a mostrar una mica
de criteri i a apostar, per variar, per apujar el llistó del que publiquen.
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UN POEMA DE W. B. YEATS

What then?
His chosen comrades thought at school
He must grow a famous man;
He thought the same and lived by rule,
All his twenties crammed with toil;
'What then?' sang Plato's ghost. 'What then?'
Everything he wrote was read,
After certain years he won
Sufficient money for his need,
Friends that have been friends indeed;
'What then?' sang Plato's ghost. ' What then?'
All his happier dreams came true A small old house, wife, daughter, son,
Grounds where plum and cabbage grew,
poets and Wits about him drew;
'What then.?' sang Plato's ghost. 'What then?'
The work is done,' grown old he thought,
'According to my boyish plan;
Let the fools rage, I swerved in naught,
Something to perfection brought';
But louder sang that ghost, 'What then?'

I ara què?
Els seus companys preferits creien a l’escola
que esdevindria un home famós;
ell també ho pensava i va seguir les normes,
dels vint als trenta es va cremar les celles estudiant.
“I ara què?” refilava el fantasma de Plató. “I ara què?”
Tot el que va escriure fou llegit,
al cap d’uns anys va guanyar
prou diners per a les seves necessitats,
amics que han estat veritables amics;
“I ara què?” refilava el fantasma de Plató. “I ara què?”
Els seus somnis més feliços es van fer realitat:
una caseta vella, dona, filla, fill,
terres on creixien pruneres i cols,
poetes i gent docta atrets al seu voltant.
“I ara què?” refilava el fantasma de Plató. “I ara què?”
“La feina està feta”, va pensar, ja vell,
“d’acord amb els meus plans de joventut;
que els necis s’enfurismin, no em vaig desviar en res,
i alguna cosa he dut a ser perfecta.”
Pèro més fort va refilar el fantasma: “I ara què?”
Traducció de Roger Vilà
FEBRER
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La Colla de Sabadell (o Estem voltats
de poca-vergonyes!)1 Antoni Dalmases
Corren temps d’una trista, lamentable i paralitzant correcció política. Fins s’han de respectar els feixistes i els trinxeraires, com si fossin normals... L’estultícia esgota!
Es fa difícil resistir en silenci un
país que s’aguanta amb quatre
canyes i un bastó, bastit sobre
l’esquelet sentimental i boirós
d’un bany maria anodí de senyors
Esteve porucs, que bescanvien
identitat per pinso.
Per això s’entén que, de tant en
tant, busquem en la nostra
història referents, models, possibles camins de sortida d’aquest
marasme, alenades d’aire fresc
que ens recordin que som un poble digne, un país amb vida i
tremp.
I una de les formes més eficaces, civilitzades, humanes i rotundes que tenim per reivindicarnos com a poble és la cultura, el
joc d’intel·ligència, vitalitat i
afirmació que és el senyal identitari més profund que existeix. Per
això, perquè, com deien i repetien
els vells anarquistes del país, “la
cultura ens farà lliures”, el coneixement de qui som i d’on venim
ens ha d’ajudar a entendre on podem anar... si volem!
Els exemples abunden. Un
d’ells el protagonitzà un grup de
gent de Sabadell, que cap als anys
20 del segle passat van intentar
treure de l’apatia la ciutat, amb la
intenció d’incorporar-la a l’acció
cultural i política revitalitzadora
del país. Fins que la guerra incivil
–“la guerra d’agressió contra Catalunya”, com en deia Pere Quart- va
engolir somnis, esperances, obres i
vides, per tornar a sembrar l’erm
de la sal que encara avui sembla

impossibilitar alguna collita. Però
cal tornar-hi, negar-nos a ser mesells, no oblidar qui som i reconstruir-nos. És per això, com deia,
que, de tant en tant, hi ha algú
que ho intenta creant una associació, fundant un grup, editant
una revista... Com van fer aquells
a qui abans m’he referit; com hi
ha qui fa ara.

Facècia per presentar De cara a la paret
(1925)

Cap al 1916, doncs, un grup de
“nois de casa bona”, fills de la
burgesia sabadellenca, constataren que el món tal com estava era
un avorriment estúpid, una roda
anodina que no duia enlloc; que
la vida no té sentit, que no té res
d’humana, si es viu com un vegetal que neix, creix, fa per reproduir-se com un animal i procura
de morir el més tard possible, per
convertir-se en mineral. Ells van
voler trencar aquesta cançó enfadosa i van trobar una fórmula
interessant i digna de tenir en
compte, per sacsejar el tedi somnolent de la ciutat ensopida: barrejar el desig de construcció d’un
país modern amb l’humor provocatiu i la ironia càustica.
Eren una colla d’amics que
freqüentaven la molt pietosa institució de l’Acadèmia Catòlica sa-

badellenca. Començaren els germans Josep Maria i Francesc Trabal, Antoni de P. Avellaneda, Pere
Valls, Lluís Parcerisa i Joaquim
Figuerola, que es divertien editant
una publicació anomenada la
Fulla Salau, per repartir-la gratuïtament els diumenges al matí,
probablement sortint de missa. Hi
publicaven poemes, textos estranys que ratllaven el surrealisme
encara inexistent a Europa, i escrits humorístics i satírics sobre
personatges i institucions de la
ciutat, amb la intenció de remoure les aigües estancades del beatífic benestar .
Repartiren més de mitja dotzena de Fulles, entre abril i maig
del 1916, i van plegar després de
l’aparició d’un article que es mofava i criticava la Banda Municipal, publicat amb el pseudònim
de “L’Ebis”. Tothom va creure que
el sobrenom amagava Francesc
Trabal, que va rebre l’obsequi
d’un biberó acompanyat d’una
nota que li recomanava que s’alimentés bé, perquè quan tingués
les galtes ben molsudes l’anirien a
estomacar de valent: allò que se’n
diu “a partir-li la cara”, vaja.
Les anècdotes de la gent de la
Fulla Salau són múltiples, i l’ànima
de la majoria fou Francesc Trabal,
que també va tenir l’acudit, en
sortir d’un bar on festejaren la
publicació d’un llibre Poemes de
Jordi Pons (Pere Valls), d’anar
deixant monedes per alguns carrers de la ciutat, per tal que els
obrers, a l’endemà, quan anessin a
treballar, estiguessin contents i
celebressin també l’aparició del
llibre. I juntament amb les monedes, van anar repartint engrunes

1

Aquestes pàgines són una apressada aproximació a la significació i importància cultural de la “Colla de Sabadell”, en bona part deutores dels estudis i articles de Miquel Bach, Josep M. Balaguer i Jordi Marrugat, que en els
seus treballs han aprofundit amb sàvia precisió en els autors i la seva època.
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de pa, perquè els ocells també
cantessin més, aquell matí.
A aquells primers integrants del
que ells mateixos anomenaren El
“Coro” de Santa Rita, s’hi anava
afegint gent, fins conformar un
grup prou nombrós. S’hi ajuntaren Antoni Vila Arrufat, Ricard
Marlet, Joan Garriga, Joan Oliver,
Miquel Carreras, i Joan Prat, que
seria conegut amb el pseudònim
d’Armand Obiols, triat per homofonia per escarnir l’”hermano Viola”, un escolapi que els vigilava a
l’escola.
A partir de 1918, El “Coro” de
Santa Rita es reuneix sota l’aixopluc de l’Acadèmia de Belles Arts
de Sabadell, institució benpensant
que havien fundat alguns dels
seus pares, i allí desenvolupen una
part de les activitats que els faran
populars – o més aviat “impopu-

Acampada a la font del Saüc

lars”- i més tard els duran a “ocupar” el Diari de Sabadell.
El primer acte d’El “Coro” –que
després serà conegut amb el nom
de “Grup o Colla de Sabadell”, denominació barcelonina amb què
passaran a la història- és una
acampada a la Font del Saüc, a
Sant Llorenç del Munt, l’estiu de
l’any 1919. Es tracta d’un veritable
precedent dels que serien internacionalment famosos “hapenings
avantguardistes”, que ningú, ni ells
mateixos, no coneixien. I aquell
fou l’acte fundacional de la Colla,
segons estableix el principal estudiós del grup, Miquel Bach, que
ha anat publicant els seus treballs
sobre el tema i de qui en voldríem
un estudi complet.
Pere Quart testimonia els fets
en el seu llibret Temps, records (Ed.
La Mirada, 1991) dient que
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“Aleshores l’acampada era mal
vista per les famílies i considerada
una cosa pròpia de gitanos. Ens
acompanyava un asenet de mansuetud evangèlica, el qual carregàrem d’estris inútils i heterogenis”. Amb un parament exagerat, partiren travessant carrers,
tots vestits “d’excursionista” –podríem dir que disfressats- com si
emprenguessin una aventura colossal. En fer-se fosc, Trabal començà un recital de romanços i
cançons improvisades “en un andalús sui generis”, segons diu Oliver, que després, entre el 1920 i el
1922, ells mateixos editaren i van
vendre a la plaça de Sabadell, dins
d’un paraigua obert i posat de cap
per avall, amb el segell d’Edicions
“No me olvides”. Al repertori hi
havia títols tan suggerents com “El
cantarica” o “El astrólogo de
Transilvania”; llàstima que no ens
n’hagi arribat cap fins avui. (No
cal dir que la gravació del recital
trabalesc també tindria el seu interès!)
A finals d’aquest 1919, Francesc
Trabal donà una conferència a
l’Academia de Belles Arts, que sota
el títol “Les ciutats solitàries de Catalunya” advocava per la creació de
societats ciutadanes que propaguessin la cultura musical. Trabal
col·laborava en el Diari de Sabadell i en La Veu de Catalunya, que
es feren ressò de la seva proposta
fins a fer néixer una federació
d’Associacions de Música que unia
diverses localitats del país. L’Associació de Música de Sabadell va
portar a la ciutat els principals
concertistes catalans i europeus
del moment, la qual cosa indica
fins a quin punt la tasca cultural
d’aquells “joves eixelebrats” comportava autèntics beneficis per a
la ciutat i la posaven al dia.
Simultàniament, però, l’activitat
de la Colla anava augmentant i
s’introduïa al Diari de Sabadell, el
propietari del qual era membre
d’Acció Catalana. Francesc Trabal
havia estat, precisament, un dels
fundadors d’aquest partit, format

essencialment per intel·lectuals
escindits de la Lliga, que consideraven massa conservadora. I d’aquesta manera, a partir d’un article escrit per Oliver arran del cop
d’Estat de Primo de Rivera el setembre del 1923, en què cridava a
la resistència cultural i clamava
per la conservació de l’obra endegada per la Mancomunitat, el grup
va anar guanyant posicions dins
del Diari, per acabar dirigint-lo.
Aquell primer article, de to clarament polític, mostrava l’alarma
per la mà dura que el general
colpista anunciava contra les institucions catalanes. I de fet, les perseguí i prohibí, però, ells de seguida van adonar-se que en aquell
context podien esquivar algunes
normes i anar fent més o menys el
mateix que abans, si feien veure
que tot era broma, de manera que
van accentuar la seva inclinació a
la plagasitat per tornar a les habituals accions provocatives, que
feien pensar en una colla de joves
eixelebrats que es diverteixen i
prou, quan, en realitat, l’humor i
la ironia es converteixen en armes
imbatibles, si s’usen amb habilitat.
I per aconseguir això, ara, comptaven amb un òrgan d’expressió
més ampli a les seves mans, ja que
a partir del 1924, el Consell de
Redacció del Diari inclourà Oliver
i Obiols, a més de Trabal, convertint la Colla en el nucli dur de la
publicació.

De cara a la paret (1925)
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La Redacció es converteix,
doncs, com apunta Miquel Bach,
en el seu centre d’operacions, i al
diari hi comencen a aparèixer
escrits, notes, cartes, notícies i tota
mena d’informacions sense signar,
amb els títols més inversemblants:
“Bèèèè”, “Ara que ve l’istiu”, “Un
que hi era”. Proliferen també els
pseudònims que multipliquen les
col·laboracions, alguns dels quals
s’estableixen com a puntes de
llança del grup. Francesc Trabal
farà famós el seu Senyor Banyeta,
amb què firma cròniques hil·larants (la narració dramàtica i detallada d’un incendi... que al final
el lector descobreix que s’ha produït a l’infern) i notícies estrambòtiques, purament imaginàries (un partit de futbol entre
el “CD Prosa i Vers contra Pintura
Decorativa FC”, del qual no es diu
qui guanya –van quedar 8 a 9- per

Portada de la conversa entre Trabal i
Miró (La Publicitat, 14-7-1928),
reeditada el 1992 per l’actual Fundació
La Mirada, de Sabadell

“no augmentar la pena” dels perdedors).
Joan Oliver, que enceta allí el
pseudònim Pere Quart amb què
escriurà tota la seva obra poètica
posterior, és també un home de
mil cares, entre altres: Florentí
Carvallà i Cot (un barber que con-
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testa un article de Trabal contra el
gremi), Feliu Campdelasang o
Joan Pendonista, cronista d’un
altre partit de futbol que deixava
força malparats els pintors.
Així, es multipliquen al diari les
mostres enfollides d’humor càustic, com l’enquesta dirigida als
lectors –que sovint contestaven
ells mateixos amb la pluja de
pseudònims a què s’havien avesatsota la pregunta “La mataríeu, o
no la mataríeu...?”, que al llarg del
novembre de 1924 plantejava
qüestions límit i melodramàtiques
sobre la decisió de “matar l’enamorada torturada pels terribles
sofriments d’una malaltia inguarible si ella us ho demanava”.
Miquel Bach apunta, amb l’encert habitual en els seus escrits,
que la comparació entre aquesta
acció i la dels surrealistes francesos que proposaren una altra famosa pregunta semblant (“Le suicide, est-il une solution?”) no té
sentit, ja que els “nostres” van fer
la pregunta provocativa uns mesos
abans que els francesos, dels
quals, molt probablement, encara
no en coneixien l’existència.
Hi ha també accions que no
protagonitza Francesc Trabal,
l’autèntic “dirigent” –si n’hi hagués algun- de la Colla. Armand
Obiols, al cap d’unes poques setmanes de l’enquesta, proposava de
completar un sonet elegíac i exagerat, amb la rima i la mètrica
preestablertes per ell, perquè els
poetes jocfloralescos que hi havia
a la ciutat l’acabessin, si gosaven.
Evidentment alguns van caure en
el parany i Obiols els allisava, comentant les seves propostes (“En
l’ànima del senyor Rodolf Gorina
–escriu Obiols, per exemple- sostenen ruda batalla un camàlic i
un zulú. Si tingués temps començaria una enquesta a base de
les possibilitats de cada combatent. Jo apostaria pel zulú”). Un
altre sonet és proposat per Joan
Oliver i respost pel barber Florentí Carvallà i Cot, que és, com hem
dit, el mateix Oliver, el qual es

desfà en elogis a Carvallà per la
seva sensibilitat poètica.
En aquesta mateixa línia de
suplantació desconcertant s’inscriurien les cròniques de la Volta
ciclista a França, aparents traduccions de diaris francesos, que s’estenen a explicar qüestions personals i humanes, fugint de la “fredor” de les classificacions i de l’estricta crònica esportiva, fins endinsar-se en la pura imaginació.
El propietari del Diari se n’havia de sentir per força, d’aquell
devessall de disbarats i tergiversacions que es produïen contínuament, per això va anar aminorant
la influència de la Colla, a partir
de la segona meitat del 1925, quan
només els deixà exercir el seu
humor desmanegat i imprevisible
en algunes seccions d’informació
general i notes breus, que ells,
naturalment, aprofitaren per continuar marejant i espantant lectors.
Fou llavors que es publicaren
alguns anuncis de casaments i
prometatges entre fills de famílies
burgeses que tothom sabia enemistades, o aparegueren esqueles
mortuòries de personatges vius,
amb la rectificació hilarant que es
publicava tot seguit; així com la
crònica detallada d’actes socials
que no s’havien celebrat.
Un dels apartats més absolutament enfollits del diari era el que
dedicaven als Objectes perduts, tot
indicant als interessats què podien
trobar a la “Quefatura” (sic) de
policia, en els quals es notifica,
per exemple, que “a disposició de
qui s’hi consideri amb dret, hi ha
un carretó i un pràctic”, o uns
dies després posen “a disposició
de qui l’hagi perdut, un be”, i al
cap d’uns dies “un porta-monedes
i un altre be” (es veu que els xais
fugien dels pastors...!), també “una
burra i un gos caçador”, “una canal de llauna”, o “un colom missatger”, que no deixa de ser curiós
que es perdi. De fet, Trabal escriurà anys més tard la novel·la
L’home que es va perdre (1929) en
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la qual desapareixen, entre altres
coses, edificis ministerials amb la
gent a dins, o cinc mil criatures
xineses passejant per Mèxic...
En la mateixa línia, la secció de
Successos és plena de curiositats,
com la que diu que “Ahir s’encallà
un carro al carrer Blasco de Garay, quedant una roda al lloc de
l’altra”, o la de l’anomenat Món
anecdòtic, en què s’expliquen
històries d’arbres de la ciutat que
parlen, o s’ofereixen consells per
tractar els ulls de poll... a la barba
i al cervell! Així, també, Trabal es
lliurava a intercalar anuncis, su-

El Marquet de les Roques, a Sant
Llorenç del Munt, on el 1925 es
fundaren les Edicions La Mirada

posats o reals, en els seus escrits, o
hi colava comentaris extemporanis que no tenien cap relació amb
el que hi explicava
Tot plegat, sortides trabalesques
que pretenien divertir, sorprendre
i desvetllar la gent, escapar de la
indiferència i l’anar fent banal. En
aquesta constant recerca de burxar per crear vida, Francesc Trabal va publicar amb el seu nom –
malgrat que es tractés d’un llibre
en què hi havien treballat també
Oliver i Obiols i potser altres
membres de la Colla- el petit volum L’any que ve. Era el primer
número de les Edicions La Mirada,
un segell creat en resposta a La
Biblioteca Sabadellenca que editava
autors pròxims a la Lliga . L’any
que ve sortia l’any 1925 i esdevenia un escàndol, pel seu contingut
gens ortodox, en la línia de l’humor absurd habitual. Es venia
segellat, perquè el comprador no
el pogués examinar abans de quedar-se’l, i era ple d’acudits, di-
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buixats i manuscrits, que apuntaven cap a un humor insolent, popular, sorprenent, esvalotat –molt
sabadellenc- tot jugant amb el
llenguatge popular, amb l’inversemblant, i convertint la vulgaritat
en eix de les situacions més impensades, detalls que van fer que
molts compradors, empipats, el
volguessin tornar, reclamant els
diners que n’havien pagat. Per
contra, Josep Carner prologava el
llibre i afirmava que “una llum
elegantíssima, depuradora, ens ve
de Sabadell. Una crítica civilíssima, una causticitat recomfortant”.
Aquest apadrinament, serví a Trabal per insistir en la seva “tècnica
de la impopularitat”, una forma
més de provocació, en les col·laboracions al Diari de Sabadell dels
anys següents.
La posada en pràctica d’aquesta “tècnica” i les mostres d’humor
sarcàstic són tantes que no acabaríem mai de consignar-les. Es troben a la columna de Trabal De
cara a la paret –que les modernes i
resucitades Edicions de La Mirada
de Sabadell recolliren en un volum l’any 1985- signada amb l’expressiu pseudònim Senyor Banyeta,
que a partir del 1926 es convertí
en D’un dia a l’altre, ara ja sense
pseudònim. El que allí anomenava
“l’art de crear-se enemics”, era
una premonició de la frase que
Dalí féu famosa en dir que “l’important és que parlin de mi, encara que sigui bé”, tot deixant clar
que tenir enemics, contrincants o
contraris dota de valor les pròpies
accions, les personalitza i les treu
de la vulgaritat insípida.
Amb tot això, la Colla decideix
independitzar-se de l’Acadèmia de
Belles Arts que els acollia i funden, a finals de 1925, una entitat
que legalitzen amb estatuts i tot.
Li posen El Casino dels Senyors
(fent mofa del “Círculo” on es reunien els burgesos benpensants de
la ciutat) i lloguen un local on es
troben i organitzen els seus actes
socials i culturals, sota el lema
que escriuen damunt la porta, un

lema de rabiosa actualitat, avui,
gairebé cent anys després: “Estem
voltats de poca-vergonyes”.
Els actes que duen a terme allí
són diversos i mai anodins. Fou
molt sonat, per exemple, l’anunciat “llançament” del llibre abans
esmentat, L’any que ve. Consistí
literalment a llençar (més que el
metafòric llançar) el llibre... contra els vianants, com si els apedreguessin. També organitzen conferències, condició indispensable
per entrar a formar part del grup,
com la que encarregaren al farmacèutic Garriga sobre les purgacions, que s’acabà apedregant el
ponent amb bombetes, o la invitació que van fer al poeta barceloní
Josep Maria Junoy, autèntic dandy
de l’avantguarda oficial, a qui feren dissertar acompanyat d’un ase
que anava defecant...
La decoració del local també és
força “particular”. Els abrics es
guarden al safareig exterior. La
biblioteca consta d’uns quants
llibres signats pels seus autors que
estan clavats amb claus a la paret;
les taques d’humitat de les parets
–el local no és gaire luxós...s’emmarquen per destacar-les i
donar-los el tractament artístic
que la naturalesa mereix. Hi ha
una habitació dedicada a ser “museu de les coses robades”; al mig del
que els barcelonins anomenen
pati –a Sabadell en diem “eixida”hi basteixen el “monument a la
cosa”, que és un coll de camisa
amb aletes decorat amb un llacet i
recobert de pega, perquè no es
faci malbé...
Tot plegat, doncs, actituds, programa, accions, mostres de provocació i de sarcasme contra tot i
tothom, ganes de riure, de fer
broma i passar-ho bé, que indicaven el que avui en diríem “contestació”, de camí a la revolta absurda, anarquitzant, descreguda, irreverent, iconoclasta: políticament
incorrecta.
Com ja he dit abans, s’ha considerat sovint que les actituds i el
tarannà de la Colla vindrien a ser
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la versió catalana del moviment
avantguardista “Da-da”, que en
aquells anys es produia a Suïssa i
França, i que després desembocaria, en bona part, en el surrealisme. Però la Colla de Sabadell és
un grup sense “manifestos” ni
propòsits solemnes, són uns joves
que sobretot es diverteixen i es
lliuren de manera desenfadada,
menyspreant les limitacions provincianes de la burgesia conservadora de la qual són fills, a la creació d’una cultura artística i literària nova, fresca, que fa de
l’humor l’antídot de l’encarcara-

Portada del Diccionari llufístic del 2002
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ment, de la provocació una ruptura renovadora i del sarcasme i la
ironia formes pràctiques d’intel·ligència.
Però, sobretot, la diferència
més important que hi ha respecte
d’aquells moviments és que la Colla s’insereix en un corrent polític,
en el seu moment històric, i no
se’n situa fora, sinó que participa i
lluita per la construcció d’un país
modern. Els “Da-da” són joves que
practiquen l’humor absurd per
desesperació, que s’han deslligat
de la barbàrie i la buidor moral
d’un món en guerra del qual són

víctimes –molts d’ells, com el fundador Tzara, refugiats i fugitius-,
que pretenen enderrocar una societat dominada pel poder de la
mentida i la falsedat, amb un art
“putrefacte”, hipòcrita per
deshumanitzat. Els integrants de
la Colla, en canvi, creuen en la
cultura com a motor social i espiritual d’un país, Catalunya, que cal
construir. Aquells són destructors
decebuts, aquests són constructors
entusiastes; aquells són apàtrides,
aquests són patriotes tan apassionats com crítics.
Una mostra d’això, per si calia,
són les ja esmentades Edicions de
La Mirada, que la Colla endegà
l’any 1925 al Marquet de les Roques, una masia al peu de Sant
Llorenç del Munt, propietat de la
família Oliver (que encara avui es
conserva i és escenari de trobades
i actes culturals i poètics), on van
reunir un grup d’intel·lectuals
que amb Carles Riba, Josep Carner i Guerau de Liost al davant
apadrinaren el projecte d’aquests
iconoclastes. Edicions de La Mirada
editarà títols tan importants per a
la nostra literatura com Els fruits
saborosos de Carner, les Estances
de Carles Riba, la Vida de Manolo,
de Josep Pla o la Judit de Josep
Maria de Sagarra, abans de passar,
el 1935, a formar par de l’Editorial Proa.
De tot allò, de l’entusiasme juvenil, de la convicció que la cultura era l’autèntic camí que havia
de dur el país a la plenitud i la
llibertat, en queda, doncs,
memòria, que ni la guerra d’agressió ni la posterior inducció a
l’amnèsia col·lectiva han pogut
esborrar. Alguns d’aquells joves
desaparegueren del panorama
cultural massa aviat, d’altres, des
de l’exili o des de l’interior a la
que van poder continuar donant
mostres de vida i d’esperança en
aquella “patria tan petita / que la
somnio completa”, com va escriure en emocionants versos magistrals Joan Oliver-Pere Quart uns
anys després.
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Però, s’ha mort, aquella empenta? Aquella manera de ser ha desaparegut? No, de cap manera.
Podríem dir que es va mantenir
latent i oculta, fins que va poder
donar mostres de vida, amb gestos
d’una certa timidesa primer, i
amb descarat atreviment després.
A Sabadell la tradició de la Colla
dels anys vint ha tingut una certa
continuïtat.
El més important de remarcar,
sobretot pel valor històric i cultural que té, en permetre retrobar
els textos i conèixer els autors de
la Colla, és la creació de la Fundació de La Mirada, una entitat que
des de l’any 1989 manté viu l’esperit, recull material i documentació de l’època i ens transmet la
veu modèlica dels Trabal, Obiols,
Oliver, Folguera i molts dels qui
intervingueren en aquella apassionant aventura cultural i en
aquells temps tan convulsos.
A més, però, i en un altre aspecte, a la ciutat, de tant en tant,
potser a manera de recordatori
perquè no s’oblidés qui som, han
anat apareixent iniciatives literàries i culturals continuadores
d’aquell model. A mitjan setanta,
per exemple, un anònim grup de
joves, segurament entroncat amb
la poesia, repartí uns misteriosos
pasquins indicant als vianants que
“Avui, els urinaris tanquen a les
cinc”. I per aquella època aparegué, dins del petit estany.de la
Plaça del Gas, un automòbil en
remull, voltat per un enfilall de
sardines, que recordava, vagament, un dels concursos de trencar fanals endegats pels de la Colla als anys 20. Més endavant, i
d’una manera ja més directament
lligada a aquella tradició, s’edità la
revista avanguardista Èczema, de
la mà de Vicenç Altaió, que segueix fidel a aquella línia multidisciplinar i que s’autodefineix
com a “traficant d’idees”, un ram
a què de ben segur Trabal s’hauria inscrit. I han aparegut altres
formes de provocació, com la publicació, a finals dels setanta, d’un
apòcrif Diario de Sabadel (amb una
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ela, sic), que adoptant exactament
el format, la tipografia i els titulars del “Diario de Sabadell” d’aleshores, va sortir un dilluns –dia
que l’oficial no es publicava- als
quioscos per anunciar a grans
titulars el segrest de la filla de
l’alcalde Farrés i les diferents
conxorxes internes de les formacions comunistes d’aleshores, tot
amb noms i cognoms a penes dissimulats. Aquesta és, segurament,
una de les més clares herències de
la Colla que conduí aquell mateix
diari, abans que el franquisme hi
enclastés el “yugo y las flechas”
que fins fa ben poc lluia. Una

d’al·lusions a gent pública i a fets
locals repatanis, sempre ridiculitzant unes autoritats municipals
amb innegable tendència a la mediocritat i la sospita. O també uns
creatius i anònims Escamots Beu i
Oblida, que fins als primers anys
del mil·leni ompliren la ciutat
d’etiquetes adhesives escrites a mà
i amb retoladors, amb comentaris
i crítiques contra tot i tothom,
sota les sigles EBO/EE, amb les
quals dibuixaven un porró i una
estelada, que anaren seguits d’una
versió modernitzada dels adhesius
rodons antinuclears amb la llegenda canviada dient “Estil Bus-

Fragment del Diccionari de Disbustos, editat el 2001 per la revista Ordint la
Trama

herència, però, que també es pot
atribuir a la publicació del 1980
“The love’s of Carmen”, guia de xafarderia d’un únic número, que jo
sàpiga.
I en els darrers temps, els integrants de La sèpia verda, col·lectiu
de difícil adscripció, amb publicacions esporàdiques i recitals i accions poèticoprovocatives de què
gairebé no deixen mai constància
escrita. O la revista Ordint la trama,
veritable flagell durant 8 anys, fins
al 2009, del poder establert a l’ajuntament. O l’anual Diccionari
llufístic, (amb el suplement Diccionari de DisBustos) publicat durant
uns quants anys pels volts del dia
dels innocents, amb un seguit

tos? No gràcies!”, que provocà un
autentic rebombori policial i ciutadà a mitjan 2005...
I moltes altres iniciatives més o
menys breus, més o menys contundents, que mantenen viu l’esperit d’una part de la ciutat, que
mostren l’existència de gent que
vol tornar a somoure la vida anodina, que no es conforma amb
l’aparent bassa d’oli d’un món
falsament ordenat. Gent que, com
deia al principi, recorre a la tàctica de la “guerrilla cultural” i recupera l’alè de la Colla per escapar del políticament correcte, de
la putrefacció instituïda. Perquè
ara, com ahir, encara “Estem voltats de poca-vergonyes!”
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Poetes
Guillem Terribas
El 30 de novembre de 1984 va
morir Joan Vinyoli. Tot i conèixer
poc la seva poesia (he de confessar que no sóc gaire lector i
amant de la poesia) ni la seva persona, havia sentit parlar molt bé
d'ell. A més, feia poc que l'editor
Xavier Folch li havia publicat un
llibre de poemes que va tenir unes
molt bones crítiques. Els bons lectors de poesia van agrair la publicació d'aquell llibre anomenat
Domini màgic. Aquell mateix dia
vaig dedicar una bona part de
l'aparador de la llibreria a la seva
obra.

Joan Vinyoli

Un mes després d’haver fet
l'exposició la vaig treure i vaig
endreçar els llibres de Joan Vinyoli a la secció de poesia. Però una
vegada enllestida la feina va entrar a la llibreria el poeta Juan
Luís Panero. Era la primera vegada que el veia de viu i en persona.
El vaig reconèixer per la seva participació en la coneguda pel·lícula de Jaime Chavarri El desencanto, una pel·lícula que em va marcar molt i em va sorprendre gratament, no només pel seu contingut, sinó també per la manera
d'explicar la història de la família
Panero, entre cinema i documental, amb un blanc i negre que no
era gens normal en aquella època.
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Doncs, això, que em va sorprendre
l'entrada "triomfal" i silenciosa
d’en Juan Luís Panero. No va dir
res, va donar unes quantes voltes
per la llibreria mirant i fullejant
algun llibre dels exposats damunt
les taules. Jo l'observava discretament. No hi havia ningú més a la
llibreria, només ell i jo. Era mig
matí, un dia entre setmana. Al cap
d'una estona -per a mi va ser llarga-, suposo que devien ésser uns
quants minuts, en passar pel meu
costat, en Panero em diu: “Es curioso que en una libreria como
esta no haya ningún rincón dedicado al recuerdo del gran poeta
catalán Juan Vinyoli, que hace un
mes que nos dejó.” Vaig quedar
blanc i indignat (interiorment),
sense saber què dir-li. De seguida
vaig explicar-li que feia un moment acabava de desmuntar un
aparador dedicat precisament a
Vinyoli, però allò sonava més a
excusa que a veritat.
D'aquesta primera trobada i
conversa amb en Panero, i amb en
Vinyoli com a rerefons, es va iniciar una llarga amistat amb el
poeta castellà, que viu a Torroella
de Montgrí, i que encara avui dura.
Uns anys més tard, en els actes
paral·lels que la Llibreria 22 organitza amb la sala La Planeta, les
Propostes de poesia, dins el Premi
de Novel·la Curta Just M. Casero,
vàrem convidar l'actor Lluís Soler
perquè ens representés el seu espectacle en solitari sobre poemes
de Joan Vinyoli. Per a tal esdeveniment vaig convidar en Juan Luis
Panero a veure la representació.
El vaig col·locar a primera fila.
En acabar l'espectacle -en Lluís
Soler va estar, com sempre, perfecte-, vaig acompanyar el poeta a
saludar l'actor. En Panero va estar
correcte, li va fer algun comentari
sobre alguns del poemes que havia interpretat i es van acomiadar.
Després el vaig acompanyar, com

he fet moltes vegades, amb el meu
cotxe, cap a Torroella. Durant el
trajecte, en Panero em va comentar que no li havia agradat l'escenografia que havia triat Lluís Soler per acompanyar l'espectacle,
que consistia en tot de botelles
buides de diverses marques de
vins i licors. Que en Vinyoli bevia
era sabut, em va dir Juan Luis
Panero, però que tampoc n'hi havia per tant, no calia posar en
primera línia una debilitat que
tenim molts mortals, i que el més
important de Vinyoli no era el que
bevia sinó el que escrivia.

Juan Luis Panero

Ara fa cosa d'un any, després
de diverses cites ajornades, i no
per culpa meva ni d’en Panero,
que sempre és a Torroella esperant a ningú, vaig acompanyar en
Pep Solà Bohigas a veure’l a Torroella. Amb en Pep havíem parlat
molt sobre la biografia que estava
fent de Joan Vinyoli i la relació
d’amistat entre Vinyoli i Panero.
Aquell dia, en Pep li va poder entregar el seu llibre, La bastida dels
somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli,
editat per Curbet Edicions dins la
col·lecció Fundació Valvi. Un estudi seriós i profund sobre la vida
i l'obra de Joan Vinyoli en què en
Pep va treballar durant anys, i que
va encantar al poeta. Aquella tarda, a Torroella, a casa d'en Panero
vaig poder assistir, com altres vegades amb altre gent, a una mena
de classe de literatura. En aquesta
ocasió, entre dues persones coneixedores de la vida i obra de Joan
Vinyoli.
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Mots encreuats
Anna Marata
Pavese distingia els homes verticals dels horitzontals. En la seva
disposició pensava que l’home
vertical experimenta d’una manera successiva, s’engresca per tot de
coses i persones, i deixa estar una
cosa per una altra. Aquest home
vertical pateix quan una antiga
bogeria el torna a temptar i en
aquell moment està dedicat a una
de nova. És el romàntic, l’etern
adolescent. L’home horitzontal
adapta la pròpia experiència en
una àmplia gamma de valors, tots
alhora, i s’engresca amb coses noves sense renegar de les ja conegudes. Té energia i calma per dominar i temperar les bogeries més
variades. Són els clàssics, els homes.
A la intersecció evolucionada
de les dues línies hi trobaríem
l’ésser total, l’home amb qualitats.
Per bé que Pavese es deleix per
l’home madur, l’horitzontal no
existeix sense la prèvia del vertical. Convertir-se en un clàssic sense haver estat primer romàntic
adolescent podria traduir-se en
petulància. D’aquí en sortiria
aquest home que s’escolta a si
mateix i ens perdona la vida als
altres. No arribar mai a ser un xic
clàssic és quedar-se a mitges, al
llindar de l’home i la salvatgina.
El vertical és l’encant, la lúxuria de la novetat, l’esperança que
hom posa en l’aprenentatge quan
tot es veu pràcticament nou. És
l’etapa on encara és permès

Cesare Pavese

perdre el temps en futileses, perquè n’hi ha molt per endavant. La
verticalitat té el vertigen del perill:
si la velocitat és la correcta, es
davalla a raig cient fins al pla horitzontal. I es construeix un home.
Bo i dret es posa en línia, com
qui pren la barra superior al vagó
per no caure amb l’embranzida.
Se situa al rengle horitzontal que
ve de lluny, de mil·lennis enrere.
A la ratlla de la tradició que la
seva aportació engreixarà, completarà i perpetuarà. Ben amanollat a la barra, farà transports, en
viatges curts o llargs, amb més o
menys ressò i conseqüència, sempre, però, per continuar endavant.
Però, ai las! D’aquesta magnífica graella de mots encreuats ha
sortit, com per art de màgia, una
diagonal rabent, difícil d’aturar.

No és home vertical, no és home horitzontal. L’havia previst,
Pavese? És l’home de gairell, un
tipus convençut que arriba del nores, sempre amb les mànigues
arremangades. Ell durà l’ordre al
caos. Ell es deu a si mateix, tot ho
ha après sol, i ho ha après bé. No
en vol saber res, de tirallongues ni
línies, només la diagonal li serveix
per anar pel dret, i ràpid.
L’home de gairell no construeix, desmunta. És un romàntic
xaró i un clàssic de per riure. Com
passa sovint amb els híbrids, és
robust, resistent. Sense saber com,
grimpa i esdevé ídol, aconsegueix
prestigi i, per contra, no aporta
res. Ell talla, amb impunitat, la
línia preciosa feta pels homes
amb la constància dels segles. I
allà la deixa, escapçada, com una
brossa.
L’home de gairell prolifera i té
mil cares; somriu als focus i engata el públic amb els seus trucs
intel·lectuals. Graponeja lleis,
arrana els marges, galleja. Hi ha
individus la complexitat dels quals
és tal que no encerten a cordar-se
els pantalons; confonen genolls
per cintura.
SÓC VERTICAL
Però m’estimaria més ser
horitzontal.
Sylvia Plath

NOTES SOBRE EL CONCEPTE DE “CIUTAT DE LA PARAULA”
[...] a l’escoli dedicat a La ciutat d’ivori, de Guerau de Liost, Riba assenyala com “hi ha, ben segur, una
ironia sota aquest títol”. Aquesta ironia és el fet que tot el material constructiu de què el poeta s’ha valgut
per aixecar la seva ciutat -això és, els seus poemes, la seva obra- és la paraula governada per la seva
imaginació (ell és “l’arquitecte dels mots”), paraula que ha sabut fer mal·leable, ja que amb ella ha assolit
“màximes ardideses constructives”; tanmateix, en lloc d’intitular l’obra La ciutat de la paraula, ha posat en el
títol l’ivori, que és un material impracticable i difícil de treballar; és, això, “una ironia de pudor liminar”.
(Extret de l’article “Ironia i humor en els ‘Escolis’ de Carles Riba”, de J. Malé i Pegueroles, dins Estudis de
llengua i literatura catalanes / XXXII.
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La música de la borsa
Andreu Carranza
El planeta Terra reprodueix una
nota La de molt baixa freqüència,
que nosaltres no podem escoltar.
Una nota La de 432 hertzs. Seria
horrible, insuportable, escoltar
contínuament aquest bordó de
fons. Però el fet físic, biològic, és
que existeix i nosaltres, de la mateixa manera que estem sotmesos
al magnetisme terrestre, també
estem sotmesos a aquesta vibració
de forma contínua, de forma
harmònica, perquè el nostre organisme, les nostres cèl·lules
també vibren compassades, afinades a 432 hertzs.
Goebbels, ministre de Hitler,
canvia la nota d’afinació, de 432 a
440 hertzs. Per què ho va fer?

Joseph Goebbels

A partir d’aquest moment tothom ho accepta. Ningú no es
qüestiona el perquè. Les orquestres, els músics de rock, de samba,
de jazz, les corals dels nostres dies,
potser sense saber-ho afinen amb
una nota nazi... Estic convençut
que el ministre de propaganda del
tercer raig sabia el que es feia.
Almenys, crec jo, estava preparant
el terreny per una cosa més gran:
el control col·lectiu.
FEBRER
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Tot és ones, és a dir, vibracions.
Nosaltres veiem els colors, la llum,
en una determinada freqüència;
escoltem, sentim, patim, vivim
immersos en un oceà d’ones que
van i vénen. Aquesta visió de l’existència és molt pitagòrica, tot és
música, fins i tot existeix la música de les estrelles, una melodia
que nosaltres, els pobres humans,
no podem escoltar perquè el nostre reproductor, l’aparell auditiu,
només capta entre 16 i 20.000
hertzs.
Aquesta llarga introducció em
serveix de base, és un dels fonaments d’una teoria, un sistema, un
càlcul matemàtic que estic elaborant per tal de preveure certs estats del futur, per tal d’anticiparm’hi. En primer lloc vull aplicar-lo
a la borsa. Vull fer-me d’or, és
clar, o potser, i això encara em
resulta més seductor, anihilar,
posar en evidència el nostre absurd sistema de lliure mercat, governat per les pujades i baixades
de la borsa. La temible especulació financera virtual. Estic fart de
viure sotmès als mercats de valors
de futurs, especulació pura i dura... Obrir cada dia la tele o la
ràdio o els diaris, escoltar les converses als bars, a les tendes, al carrer i deprimir-me perquè la borsa baixa o puja, com si fos una
mena de termòmetre còsmic de
les nostres tristes vides de consumidors. La gran borsa, un déu, un
gran fal·lus totèmic adorat per la
societat capitalista, la societat del
benestar. M’agradaria fer saltar la
banca. Convertir-me en un terrorista de mercats de futurs, especulacions.
Evidentment aquí no explicaré
les fórmules concretes del meu
sistema, però sí que vull exposar a
grans trets la teoria. Tot plegat
resulta molt cabalista, és cert.
Però em sento segur dins d’aquesta tradició tan nostrada. La càbala

és una invenció de les comunitats
jueves catalanes de l’edat mitjana,
Isaac el Cec i companyia, que va
impregnar, va influenciar el pensament, la societat, i fins i tot els
grans savis catalans, com Ramon
Llull i, arribant fins als nostres
dies, el mateix Francesc Pujols, el

Francesc Pujols

filòsof de la Torre de les Hores, un
cabalista del pensament quàntic.
La vibració, la càbala..., i el tercer pilar del sistema és la
memòria. Començaré per l’últim
amb una afirmació tautològica:
som memòria. És l’únic que tenim. No podem enxampar el present, fugisser, que s’escola pels
nostres dits com un grapat d’aigua
o millor encara d’aire. El nostre
pensament sempre és passat, no hi
ha moment actual. El futur ningú
no el sap, ningú no l’ha vist. Com
deia el gran Pujols: “Caminem de
recules cap al futur.” Una frase
que és pura càbala.
El sistema és un càlcul matemàtic on intervé la sèrie de Fibonacci, el numero e, o el logaritme de Niep i la memòria: M, la
memòria que és lletra, paraula,
llengua, i per això és càbala, combinació, és clar. O més ben dit,
com deia un altre gran cabalista
argentí, Jorge Luis Borges: els llibres, la paraula, són una projecció
de la memòria.
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Fibonacci

Finalment, en el càlcul intervé
també una estranya llei de la
mecànica quàntica que diu que
qualsevol fenomen de l’espai
quàntic queda afectat per l’observador. La correcta combinació
d’aquestes fórmules em dóna un
patró, una llista de nombres decimals. Una llista que després he
de comparar, n’he de fer un seguiment, amb diferents variables
o coordenades de valors fins a
quatre (número pitagòric i cabalista per excel·lència) d’una empresa que cotitza a la borsa. En
aquest cas estic observant Repsol.
Una d’aquestes variables és el
preu al mercat del petroli Brent.
L’anàlisi necessita submergir-se en

la realitat quàntica, és a dir, el
producte en si mateix. Una altra
variable per calibrar l’estat anímic
dels inversors és un curiós twitter...
On em porta el sistema? En
teoria és un càlcul infinitesimal
cap a l’esquerra, s’apropa al Zero,
i m’ha de permetre anticipar-me,
com a mínim un dia, a un canvi
en els valors de cotització de les
accions. Em puc fer d’or, abans de
fer saltar la gran banca.
En realitat el càlcul ha de permetre preveure un estat de crisi.
Estic provant a la borsa perquè
em sembla que és la invenció més
primitiva, barroera, tautològica,
biològica, inestable, absurda... de
l’estat emocional col·lectiu de la
societat occidental.
No donaré més pistes d’aquest
sistema, d’aquest càlcul matemàtic
que, com deuen haver observat els
lectors de ciència-ficció, té un dels
seus orígens en la idea ambigua, i
molt general (sense detallar) de la
psicohistòria, la invenció de Harri
Seldon, el personatge d’Asimov, de
la sèrie de novel·les sobre La
Fundació. Però el desenvolupament del càlcul i la seua aplicació
són obra d’un altre personatge de

ficció, un músic que surt d’una
novel·la inèdita anomenada Alpha.
De fet aquest sistema, que
anomeno CCM, té una relació directa amb el que explicava al
principi. Vivim immersos en una
sopa d’ones, de vibracions; aleshores tot té la seua música, una melodia que s’ha d’afinar amb la nota La, biològica, la vibració del
planeta. En el cas del patró del
sistema CCM, hi ha una aproximació més ajustada, em dóna una
xifra de decimals que s’apropa a
430 hertzs, deu vibracions de diferència amb la nota La d’afinació
actual que va imposar Goebbels.
Si el càlcul funciona serà una
bomba. A més de fer trontollar el
sistema bancari internacional, les
borses d’arreu del món, l’especulació financera, els mercats de
futurs, etc., també podrà aplicar-se
a qualsevol procés col·lectiu viu,
on el factor humà, social, emocional, sigui determinant, com per
exemple a la pròpia història. Tinc
una gran curiositat per comprovar
si el sistema del gran historiador
Alexandre Deulofeu és tautològic
o no.

MÚSIQUES INÈDITES
Hi ha traduccions inèdites i també músiques inèdites, cançons que
romanen en un MacBook a l’espera que algun dia puguin sortir a la
llum. Són temps difícils per als creadors, de qualsevol disciplina, especialment per als que caminen sols, al marge. I és que les balances,
com passa sempre, estan descompensades.
Per una banda, hi ha els canals oficials, (ràdio, televisió, premsa,
discogràfiques, etc), sovint massa sords a les apostes de qualitat, ensinistrats i acovardits per la indústria que el que vol és fer caixa. Si els
mateixos de sempre funcionen, no calen recanvis. Per l’altra, hi ha els
Myspaces, les xarxes socials, YouTube, on, malauradament, acostuma a triomfar l’espontani que treu dos
acords, tres galls i fa gràcia. El públic, prou atrofiat per la sobreabundància de ximpleries, els corona i els
premia en nom d’una modernor alternativa, en la majoria dels casos, de qualitat vergonyosa i vida efímera.
En Xavi Múrcia i la Mirna Vilasís fa més de vint anys que es dediquen al món de la música i de l’espectacle. Han recorregut infinitat d’escenaris, han enregistrat discos i han creat diverses bandes. A aquestes
alçades, recullen encara l’estupefacció del públic que els escolta per primera vegada “com és que no sortiu
mai a la tele?” Són conscients que saber compondre, tocar o interpretar no són valors del tot necessaris per
triomfar, però de nyaps no en volen saber res. Tant l’un com l’altra tenen un bon grapat de cançons desades
al calaix. Si voleu fer un tast de la darrera obra composta i interpretada per Xavi Múrcia, podeu descarregar-vos des de l’adreça revistaelproces.wordpress.com la cançó “Pel boc gros”, de l’àlbum inèdit A contrapeu.
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Una resurrecció
Josep Maria de Sagarra. La Publicitat, Barcelona, 23 de març de 1924
L’altre dia anunciava l’Adrià Gual1 la resurrecció del
Teatre Íntim; ho deia en el full teatral de La Veu de
Catalunya. En principi, la idea d’en Gual és plena de
noblesa i de dignitat, i per això sol tots els que a Catalunya ens interessem pel teatre li hem d’obrir les
nostres mans i els nostres braços.
Parlar de teatre català és una conversa que fa
arrencar a córrer la gent; ningú no hi té fe, tothom
està desenganyat. I per què això? Aquesta qüestió del
nostre teatre s’ha dut una pila de vegades al comentari efímer de la premsa diària. Molts hi han dit la
seva; un to de pessimisme, de descoratjament, d’ironia malintencionada o de grolleria inepta, ha tingut
sempre el funeral que s’ha cantat al nostre teatre. En
Gual, home de grans dèries, home de nobles bogeries, d’escalfaments infantils, ha sentit ploure la pedregada de totes bandes i encara no ha perdut la fe.
I és que en Gual creu positivament, i jo crec també
amb en Gual, que no ha arribat encara el moment
de perdre la fe, i tinc confiança que aquest moment,
si més no, per a mi no arribarà mai.
Avui dia hi ha una mena de ventada derrotista
damunt totes les nostres coses. Com a conseqüència
d’una enorme baixa de valor en la moralitat política,
sembla que tot trontolla; literatura de débâcle cultivada diàriament pels esperits més selectes emmetzina les arrels d’una bona fe i d’un panxacontentisme
d’anar tirant que fins ara ens havia fet creure, com
al doctor Pangloss2, que vivim en el millor dels
mons. Jo confesso sincerament que aquest derrotisme, aquesta cruesa i aquest encarar-se amb l’amarga
veritat, no em desplau del tot; és evident que això
esqueixa els nervis i esgarrapa l’ànima, és evident
que això ens duu estones d’àcida malenconia, de
descoratjament absolut. Però solament s’és capaç
d’una reacció positiva quan s’ha caigut del niu, quan
ens hem tret la bena dels ulls, i quan ens han fregat
les genives amb l’esponja xopa de vinagre.
Aquest moment de descomposició que es veu en
tantes coses, en el ram que es fa més palpable és en
el ram del teatre. A Barcelona funcionen dos teatres
de llengua catalana; s’estrenen obres, com qui diu,
cada setmana, i malgrat això el nivell de la nostra
escena va baixant cada dia més. La desorientació del
públic és absoluta, la literatura més tronada, més
esbravada, més infame, és aplaudida inconscientment, barroerament.
Homes que en els moments de la seva jovenesa
varen sentir un cert desig ascendent, han acabat per
aixalar-se i complaure un públic de barri i de senyores Pepes. La culpa no és de ningú i és de tothom i
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quan la culpa es presenta en aquesta forma s’ha
d’acceptar com una desgràcia, com una epidèmia,
contra la qual ens proposem lluitar per salvar-nos
tots, si és que encara hi ha remei.
De vegades en les empreses de teatre català s’hi
endevina el desig de fer teatre de debò; se cerquen
aportacions del teatre estranger que valguin la pena;
no tot és llauna i escombraries el que se serveix en
les escenes catalanes, però el públic té vocació de
drapaire, sent una inexplicable atracció per la llauna
i les escombraries.
Per això tot el que sigui un esforç, tan modest
com vulgueu, tan limitat com vulgueu, tot el que
representi un sentiment de depuració en el ram del
nostre teatre, ens sembla d’una utilitat enorme, vin-

gui d’on vingui i dugui el nom que dugui.
Jo admiro profundament la valentia de l’Adrià
Gual, en uns moments teatrals com els que ara vivim. I aquesta valentia seva ja mereix un èxit. Però, a
més a més, el nom d’en Gual està lligat amb els dies
més purs de reivindicació teatral.
En Gual és un home que es pot haver equivocat,
com tothom, que ha caminat a les palpentes i ha
topat amb les parets; si haguéssim d’analitzar el tre-
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ball d’aquest home que no perd la fe, potser arribaríem a algún lloc on el desacord fóra absolut; però,
mirant en conjunt la seva obra i la seva col·laboració en la nostra escena, mirant la intenció pura i
desinteressada, mirant l’audàcia de franc tirador i la
bogeria d’il·luminar a estones i l’experiència d’home
conscient altres vegades, necessàriament hem d’aplaudir i abraçar aquest home que pensa i viu pel
teatre català, en els moments que sembla que tothom l’abandona.
Que vingui el Teatre Íntim d’en Gual, i que vinguin tots els teatres íntims, tots els teatres lliures, tots
els teatres de cara i d’esquena al públic; tot el que
sigui escalfar, agitar, sacsejar i trontollar aquesta
escena catalana freda i somorta, ensopida fins al
moll de l’os. Com més es faci, més hi guanyarà tothom, que el que cal aquí és orientar el públic desorientat, és fer agafar una mica d’amor, una mica
d’interès per les coses pròpies.
I vingui teatre vell i modern, de totes les tendències i de tots els colors: que la nostra gent sàpiga una
mica el que passa pel món; que al nostre escenari
puguin ésser xiulats, com es mereixen, tots els
senyors Paus, els senyors Canons, els pastorets i les
pastoretes de pa sucat amb oli.
I entre tots plegats bé podríem fer uns quants
amics del teatre, com hi ha amics de tot, i a veure si
les coses van endavant i aquesta resurrecció del Teatre Íntim serveix, si més no, per a moure una mica
els nirvis, per donar el primer pas, que de fe i de
bona voluntat encara en resta, però viuen molt amagades i cal que s’oregin i que prenguin la fresca.

1. Adrià Gual (Barcelona, 1872-1943) Un fenomen sense parangó: dramaturg, empresari teatral català, impulsor i director de l'Escola Catalana d’Art Dramàtic (Institut del Teatre), pintor, artista gràfic modernista, cartellista, articulista, pioner del cinema..., com bé demostren les seves memòries Mitja vida de teatre. El seu paper de director i
renovador de l’escena catalana, a finals del segle XIX, va ser apassionat i fonamental. Com que venia d’estudiar direcció escènica a París, en topar amb
una Barcelona teatralment rutinària i comercial es va decidir a combatre-la
fundant el Teatre Íntim, que concebia l’art escènic allunyat del pur entreteniment, introduint, per primera vegada, la figura del director d’escena com a
figura essencial a l’hora de concebre un espectacle. Aquest combat ardent i
titànic va donar al públic català la possibilitat de conèixer obres de Molière,
Shakespeare, Goethe, Ibsen, Maragall, Rusiñol, Guimerà, Craig, Diaghilev,
Pirandello... Com a autor teatral la seva producció oscil·la entre una quinzena
d’obres, entre les quals destaquen Misteri de dolor, L’emigrant, Les alegres
comediantes, Nocturn... Sempre atent a les tendències renovadores, i influenciat per Maeterlinck, el simbolisme, el modernisme i el naturalisme més
estricte, va postular la teoria de l’art per l’art, cosa que fa perfectament comprensible la discreta rebuda que varen tenir les seves obres. Afortunadament,
i en certa manera, era un visionari desmesurat.
2. Doctor Pangloss Si heu vingut a raure aquí, irremediablement, haureu
de llegir el Càndid de Voltaire.
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Algú devia haver escampat mentides contra Josef K.,
del moment que no havia fet res de mal i que un bon
matí van anar a arrestar-lo. Vivia a dispesa a casa de la
senyora Grubach, i la cuinera, que cada dia li portava
l’esmorzar pels volts de les vuit, aquell matí no va
comparèixer. Era el primer cop que allò passava. K. es
va esperar encara una estona, i sense aixecar el cap del
coixí veia la vella a la finestra de la casa del davant, i la
vella l’aguaitava amb una curiositat que no era pas el
seu costum.

REVISTA CONTRACULTURAL A L’ABAST DE BEN POCS

Carta a Milena Jesenská
Franz Kafka
Així que els culpables són els
pulmons. Em vaig passar tot el dia
donant-hi voltes, no podia pensar
en res més. No perquè la malaltia
m’espanti gaire, probablement –i
així ho espero, ja que les seves
paraules semblen indicar-ho- es
mostra benigna amb vostè, i fins i
tot una autèntica afecció pulmonar (mig occident té els pulmons
afectats), que jo arrossego des de
fa tres anys, m’ha fet més bé que
mal. Va començar, en plena nit,
amb un vòmit de sang. Em vaig
aixecar alarmadíssim, cosa normal
al tractar-se d’una novetat (en
comptes de quedar-me ajagut,
com després em va aconsellar el
doctor) i, naturalment, també una
mica nerviós; anava a la finestra,
m’hi abocava, tornava a la cambra
de bany, dava voltes per l’habitació, em ficava al llit; la sang no
cessava. No em sentia massa desgraciat, perquè finalment vaig
comprendre, per una clara raó,
que després de tres anys, gairebé
quatre, d’insomni, podria dormir
per primera vegada, suposant que
l’hemorràgia cessés. Cessà (i per
cert, no va repetir-se mai més),
podent dormir la resta de la nit. A
l’endemà va entrar la criada (en
aquella època jo vivia al Schönborn-Palais), una bona noia, quasi
abnegada, però notablement realista; va veure la sang i em va dir:
‘Senyor doctor, vostè no durarà gaire.’ Però jo, que em sentia totalment refet, me’n vaig anar a l’oficina i no vaig consultar el metge
fins a la tarda. La resta de la
història no és rellevant. Només
volia dir-li això: No m’espanta la
notícia de la malaltia (ja que m’interrompo constantment recordant
la gerdor, quasi pagesa podria dirse, que sempre vaig advertir en
vostè a través de la seva delicadesa, i tinc la total certesa de que es
troba bé; així que segurament serà
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un avís, i no una afecció pulmonar), el que sí em dol és el pensar
en allò que ha degut precedir la
seva actual malaltia. Sobretot
passo per alt el que en les seves
cartes figura com: pocs diners; te i
pomes; cada dia de dues a vuit. Són
coses que no arribo a comprendre, és evident que només podria
entendre-les si vostè me les digués
de paraula. Per tant, passo per alt

veure tots els que l’estimen; tota la
resta ha de passar a un segon
terme. De manera que en part
també és una alliberació. Com
deia... no, no vull bromejar sobre
això, no estic gens alegre i no ho
estaré mentre no rebi una carta
de vostè en la qual em digui que
ha canviat la seva vida actual per
una de més sana. Després de la
seva darrera carta no insistiré en
què s’allunyi per un temps de
Viena, ara ho comprenc; però de
tota manera té llocs bonics al seu
voltant, sense necessitat d’allunyar-se massa de Viena i mitjans de
sobra per cuidar-se. Avui no li parlo d’altra cosa, ara, per mi, cap és
més important que aquest
assumpte. La resta vindrà demà,
també vull donar-li les gràcies pel
manuscrit, que em commou a la
vegada que m’avergonyeix, i m’entristeix alhora que m’alegra. No,
he de dir-li alguna cosa més: cada
vegada que vostè li roba un minut
al son per dedicar-lo a la traducció jo em maleeixo. Perquè quan
es realitzi el judici no serà necessari indagar massa, n’hi haurà
aquestes coses (només epistolar- prou amb dir: li ha robat son. Per
ment , ja que en el fons són coses això em condemnaran, i amb raó.
que un no pot oblidar) i vaig a És a dir, que al pregar-li a vostè
ocupar-me de l’explicació que en que ho abandoni, estic pensant
aquella època vaig aconseguir do- també en mi.
nar-me de la meva malaltia, encaCordialment,
ra que pot fer-se extensiva a d’altres casos. Era que el cervell estava al límit de l’acumulació de
problemes i calamitats. I va dir:
‘Em rendeixo.’Llavors varen respondre els pulmons, en realitat
sabien que no tenien massa a
perdre. Aquets conflictes entre el
cap i els pulmons, dels que jo no
era conscient, deuen haver sigut
espantosos de veritat.
I què farà vostè ara? Segurament no sigui res, si deixa que la
cuidin una miqueta. I cal, sens
dubte, cuidar-la, això ho deuen
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El cranc

Pirineu
Darrere la glaçada dentadura
encén el cel foguera llepadura

la gent i el seu paisatge
se’n van demà
sense petjada
més tard s’esfuma
la tinta del poema

***
***
Escapço amb pas distret les flors.
Un estiu, al marge d’un tros,
la mort, pensant en qui sap què,
el cap em dallarà de ple.

De Xen Ziang

***

Davant, no veig els del passat,
ni darrere els que han de venir.
Veig la llunyana immensitat
i ploro sol a mig camí.

NOGUÉS 44

***

les orenetes boges al capvespre
el gaviot ullant majestuós
els cubs dels terrats d’urpes analògiques
el nuvolet gris d’orient
el núvol rosa d’occident
la lluna que somriu maliciosa
amb el seu esvoranc incandescent

D’una riba a l’altra
sóc a la vora del mar
allà lluny veig l’altra costa
comprenc que és allà el meu lloc
allà lluny a l’altra costa

un buit immens
calculo bé les distàncies
mesuro les meves forces
***

agafo aire i em capbusso
mort arribo a l’altra riba

De matinada
els ulls oberts
tic-tac tic-tac
la mort em xiuxiueja
les ferides obertes
és l’hora dels dimonis

***
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i em giro
allà lluny veig l’altra costa
comprenc que és allà el meu lloc
allà lluny a l’altra costa
calculo bé les distàncies
mesuro les meves forces
***
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llàgrimes
els sons d’aquest poema són llàgrimes
llàgrimes de ser abocats al buit
llàgrimes de cossos ara turgents després atrotinats
llàgrimes de vertigen
llàgrimes de tot el donat el que he tingut el que tinc
llàgrimes d’amor d’amors
llàgrimes de la força i el gaudi
llàgrimes d’estar aquí
ara i aquí llàgrimes

***

Colum Cille
Un ull bru
que mirarà cap enrere
ni homes ni dones, ningú
tornarà a veure, ni tu

Tarda de gener
carmí el sol tenyeix darrer
els badalls dels núvols

***

les flors de gessamí
al pla
i desgel a les comes
jardí
a ple sol vol de plomes
se m’esbrava la sang
flaires d’una tardor
de cranc
de cínica

ALBERT MESTRES
“El cranc” és un capítol del llibre Nous,
que es publicarà al llarg d’aquest 2012

***
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Tempi
Leonard Bernstein
Carnegie Hall, 6 d’abril de 1962. Nova York anuncia un jove geni, Glenn Gould, disposat a interpretar el Concert per a piano n. 1 de Brahms, amb la
Filharmònica de Nova York, dirigida pel prestigiós
Leonard Bernstein. Però Glenn Gloud no surt a
escena, el públic s’impacienta, i és aleshores que
Leonard Bernstein dirigeix unes paraules immortals a un públic estupefacte:
-No tinguin por. El senyor Gould és aquí (rialles
del públic). Apareixerà de seguida. Com bé deuen
saber, no tinc per costum parlar abans dels concerts, exceptuant les nits dels dijous. Tanmateix, en
aquest cas s’ha produït una situació curiosa que
mereix una petita explicació. Es disposen a escoltar una interpretació gens ortodoxa, per dir-ho
d’alguna manera, del Concert en re menor de
Brahms, una interpretació que no té res a veure
amb les que he escoltat o he imaginat a la vista de
tota la gamma de tempi que utilitza i de la distància que es permet amb relació a les indicacions
dinàmiques de Brahms. No puc dir que aprovi la
concepció de l’obra del senyor Gould. I aquesta
situació suscita una pregunta interessant: per què
la dirigeixo? (Rialles del públic.) Ho faig perquè el
senyor Gould és un artista tan vàlid i interessant
que haig de prendre’m seriosament tot el que faci
de bona fe, i la seva anàlisi del concert em sembla
suficientment interessant perquè hagi considerat
que vostès també mereixen escoltar-lo. Tot i això,
queda per respondre l’eterna pregunta: qui mana
en la interpretació d’un concert? (Rialles del públic.)
El solista o el director? (Rialles del públic.) Evidentment, la resposta és que unes vegades l’un i
d’altres vegades, l’altre. Quasi sempre, ambdós
aconsegueixen posar-se d’acord, bé perquè un convenç l’altre, bé perquè el captiva, bé perquè l’amenaça (rialles del públic), i així arriben a oferir una
interpretació unificada. Fins avui, només una vegada havia hagut de plegar-me a les idees totalment noves i incompatibles d’un solista: va ser l’última ocasió en què vaig acompanyar el senyor
Gould (rialles del públic). Malgrat tot, la distància
que ens separa és tal que m’he sentit obligat a ferlos aquesta advertència. Tornant a la pregunta: per
què dirigeixo l’obra? ¿Per què no munto un escàndol i substitueixo el solista, o deixo que sigui un
dels meus assistents que la dirigeixi? Perquè estic
fascinat, perquè m’encanta l’oportunitat que se’m
brinda de tenir una nova visió d’aquesta obra tan i
tan interpretada. Perquè, a més, el senyor Gould
toca determinats passatges amb una frescor i con-
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vicció sorprenents. En tercer lloc, perquè tots podem aprendre alguna cosa d’aquest artista extraordinari intèrpret i filòsof. Finalment, perquè
existeix en música el que Dimitri Mitropoulos va
batejar com el factor esportiu, una mescla de curiositat, aventura i experimentació, i els puc assegurar
que ha estat tota una aventura treballar durant
aquesta setmana amb el senyor Gould en aquest
concert de Brahms. I precisament moguts per
aquesta idea d’aventura, aquí els el presentem
(aplaudiments).

Glenn Gould i Leonard Bernstein

Bernstein’s speech
www.youtube.com/watch?v=4gs3TeEUy8g
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En un racó de la memòria
David Busquets
Rememorant vells temps tornen a
la memòria algunes anècdotes
que romanen amagades en un
racó fosc del cervell. Depenent del
tema de què es tracta n’apareixen
unes, d’altres segueixen jugant a
fet i amagar.
Recentment, i parlant del respecte a la cultura, se’m va presentar un episodi de la meva vida
universitària que havia gairebé
oblidat. A finals de la dècada dels
vuitanta del segle passat (dit així
de cop sembla molt més lluny!)
estava cursant l’assignatura d’arqueologia al Col·legi Universitari
de Girona (en aquell moment encara no era la UdG), i el professor
de la matèria, en Josep M. Nolla,
ens va “proposar” fer un treball de
classificació d’algunes peces que
trobéssim en algun museu. En un
tímid intent de lliurar-me d’aquesta tasca, vaig parlar amb el professor insistint en el fet que, com
que no vivia a Girona, m’era difícil fer el que ens demanava. Em
va preguntar d’on era, per esbrinar si al meu poble, o en les proximitats, hi havia algun museu.
Quan li vaig respondre, esperançat
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que no havent-hi cap museu al
poble em faria fer un altre tipus
de treball més senzill, va recordar
d’haver intercanviat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners una sèrie de peces d’història
antiga. Ell no ho recordava exac-

tament, així que, davant la meva
sorpresa, em convertí en una mena d’investigador universitari privat: no només havia de continuar
fent el treball, sinó que, a sobre,
havia de buscar les peces que calia classificar! Si no vols caldo,
dues tasses.
No recordo gaire bé les passos
que vaig haver de seguir per fer
cap a les peces històriques. No
teníem museu, a l’Arxiu Comarcal
no en sabien res, Ajuntament...,
però al final vaig anar a parar al
lloc on a algú (que tampoc recordo) li semblava que podrien ser.
-On? -vaig preguntar.
-A la llar dels jubilats.
-Com?!
-‐ Sí, sí, a la llar dels jubilats
-em van repetir.
Amb un somriure mig burleta
dibuixat als llavis, conscient que
em podien estar gastant una broma, em trobava finalment parlant
amb alguns responsables de la
llar. En un exercici col·lectiu de
memòria vàrem acabar per localitzar un parell de peces al fons
d’un calaix, dalt d’un armari. Concretament es tractava d’un gerro
de ceràmica grisa ibera en força
bon estat de conservació, i a dins

hi vam trobar una llàntia de terrissa romana amb el dibuix de no
recordo quin déu.
Després de classificar-les, vaig
pensar, tornaran a desar-les a
l’armari. Ningú no sabrà que són
aquí, i no tenim lloc on mostrarles... Em va tocar rendir-me a l’evidència que la cultura no era,
tampoc en aquella època, la prioritat del municipi. I de cop i volta... l’atzar, el destí, la providència..., digueu-li com vulgueu.
Mentre estava inventariant les
peces amb l’estat d’excitació
pròpia d’un estudiant que farà un
treball de nota, demano si es pot
fumar. Em diuen que sí i m’atansen un cendrer. No! No pot ser!!!
La tercera peça que m’havia comentat el professor: un plat de
ceràmica (sigil·lata sudgàl·lica) romana sencera i en bon estat, ple
de cigarretes apagades! Vaig demanar per netejar-lo i en vaig fer
l’estudi pertinent. No en recordo
gaire els detalls, i del treball no en
vaig guardar còpia (encara no tenia ordinador), però en sortir de
la llar em confonien els sentiments d’alegria i satisfacció per
haver aconseguir la meva tasca
com a estudiant d’una banda, i la

vergonya i la tristor per l’estat en
què havia trobat el que en algun
altre lloc considerarien petites
joies de la nostra història.
No en vaig voler saber res més,
i vaig guardar el record al racó
fosc del fons de la memòria. Qui
sap on són ara?
PÀGINA
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Laurence Sterne i Tristram Shandy
Joaquim Armengol
Certament Vida i opinions de Tristram Shandy està
considerada una de les obres més originals de la
literatura universal. Sí, però què dir de les grans
obres literàries? Qualsevol intent en aquest sentit és
sempre escometre l’acció de sotmetre-les, limitar-les,
fer-les més petites… Són elles, per elles mateixes, que
es glossen i s’elogien. I som nosaltres, per nosaltres
mateixos, que hi posem la xiquesa, mesura probablement equivocada, encara que púdicament sincera. Tanmateix, la vida autònoma d’una obra mestra
tampoc és res sense un lector (si pot ser) atent. Ignoro com se li va ocórrer a Laurence Sterne (17131768) escriure aquesta immensa, graciosa, intricada
i picardiosa broma literària. Ell ho justificava, no
sense somriure, al·legant que ja n’estava tip, d’utilizar la seva intel·ligència per a d’altres. Res més
comprensible perquè, de fons, l’obra destaca per
revelar les idees i els sentiments íntims del mateix
autor, un bon raig de sentit i intel·ligència inundats
per una deu incommensurable d’ironia. No en va,
Vida i opinions de Tristram Shandy és una autobiografia atípica, original i innovadora. Ho és perquè trenca totes les convencions de la novel·la d’aleshores
arribant a confondre, de manera sorneguera i deliciosa, les expectatives més visionàries dels lectors. Jo
diria que encara avui li passa el mateix a qualsevol
lector verge. Però, a veure, què té de tan original

aquesta autobiografia? El que té és que parteix del
primer –jo diria accidentat- instant de la concepció.
Des d’aquest moment, i fins al naixement de Tristram, l’obra és un pur i jovial divagar d’un fetus,
interromput de tant en tant pel retruny i la hiperbúlia d’unes fabuloses veus externes: la del pare de
la criatura (que no suporta el nom de Tristram), en
conversa amb el jocós oncle Toby (un militar invàlid), acompanyat per Trim (l’irrevocable assistent),
el resolut doctor Slop (que ajudarà a parir Tristram)
i, naturalment, el rector de la parròquia, que acabarà per batejar Tristram. Tanmateix, el fil argumental de la novel·la és molt prim, no sembla altra
cosa que un pretext per a una entusiasta exorbitància verbal, plena de digressions i penjaments de l’autor, en un fluir atípic i estrambòtic del temps natural que avança, però no sempre cap endavant. La
sinuositat temporal és tan alegre com complexa i
continuada. Altrament, que ningú s’enganyi per
aquesta caòtica aparença, ja que l’obra es plena de
g r à c i a , d ’ i ntuïcions sorprenents i d’idees
originals; pura
metafísica que
versa sobre la
percepció, el significat o la mateixa disbauxa
temporal. Ençà i
“Tant de bo el pare o la mare, o en realitat tots
dos -que tots dos, en rigor, en tenien la mateixa
obligació-, haguessin pensat què anaven a fer
quan em van engendrar.”
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enllà en resulta tota una filosofia de vida al compàs
d’un atzar solacer ple d’ironia i humor. Laurence
Sterne sabia molt bé el que es feia mentre gaudia.
Més enllà d’això, Vida i opinions de Tristram Shandy
és, probablement, la gran precursora de la novel·la
moderna i del monòleg interior. I és que James Joyce i William Faulkner varen crear grans obres mestres, però no pas inventar gaire res, mal que pesi a
alguns. En llegir aquest llibre meravellós podem

pescar-hi alguna cosa amb esforç o no entendre-hi
res, potser ni un borrall; fàcilment ens perdrem per
l’encanteri de les seves divagacions i estranyesa fenomenal, però l’obra sempre, sempre, acaba per entusiasmar. Potser aquest és el secret ocult, el misteri
insondable, l’enigma fascinador d’una gran obra literària. Tant se val, perquè puc assegurar que Vida i
opinons de Tristam Shandy deixa records inesborrables.

La manera més religiosa
d’escriure un llibre Josep Maria Fonalleras
Gràcies als amics d’El Procés he
tornat a llegir Vida i opinions de
Tristram Shandy. Mentida. N’he
rellegit alguns fragments. I he tornat a enganxar-me a aquesta
història que no és una història, a
aquesta ventada sense sentit i sense cap ni peus, a aquests focs artificials que només admeten una
possibilitat de lectura: admirar-los
des de terra, comprovar com s’enlairen i lamentar que es perdin en
el no-res. Lamentar? Per què? Si és
justament aquesta, la gràcia. La
poderosa gràcia literària de Sterne. No sabria per on començar.
Bé, potser que ho faci pel començament, i ara no explicaré, és
clar, la manera com els meus pares em van engendrar, i tampoc si
estic d’acord o no amb la teoria
de l’homuncle (aquella mena
d’homenet que ja és homenet en
el mateix moment de la procreació i que avança cap a l’úter amb
la decisió d’un mariscal però que
ha de rebre tot d’ajuts exteriors,
no fos cas que la cosa anés malament des del primer moment), no
ho explicaré, sinó que diré que
vaig arribar a Shandy i a la seva
família de guillats a través de Diderot i de Jacques i del seu amo,
els quals vaig conèixer per obra i
gràcia de Kundera, i també perquè un amic, en Quim Masó, me’n
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va parlar amb entusiasme. Arribo
a les facècies de Tristram, doncs,
de rebot, i em trobo amb aquesta
bogeria còsmica que no té parangó i que, en el seu moment, i encara ara, representa un cim d’allò
que els professors en dirien la

narrativa, però és que va molt més
enllà, oi lector? (-sí, i tant que sí,
no es pot reduir a una forma preestablerta!), és clar que no, perquè
Tristram Shandy és exuberància i
manca de normativa o, en tot cas,
amb una única legislació: el plaer.
Em quedo amb dos fragments
magnífics. El final de la novel·la i
el final del volum IV, quan Tristram fa ben poc que, per dir-ho

d’alguna manera, ha nascut. “Amb
el permís de ses senyories”, diu
Tristram/Sterne, “m’acomiado de
vostès un moment: fins d’aquí a
dotze mesos, quan torni (a menys
que aquesta maleïda tos em mati)
per estirar-los les barbes i per oferir al món sencer una història de
la qual, ara per ara, vostès no en
tenen ni la més remota idea ni
saben de què va ni res de res”. Ni
tampoc ho sabrem mai, i, el que
és millor de tot plegat, tampoc no
ens importa.
Al final, la magnífica broma del
toro que no ha pogut muntar la
vaca d’Obadiah (o que no ha tingut prou forces per fer-ho, o vés a
saber què) i que genera en la
senyora Shandy la pregunta que
resumeix tota la novel·la: “What is
all this story about?”. I la resposta
de Walter, el pare de Tristram: “A
COCK and A BULL story”. És a dir,
una faula; és a dir, la història de la
polla i el toro; és a dir, la millor de
totes les històries que, d’aquest
gènere d’històries, s’hagin explicat
mai. Una història que comença,
com diu el narrador, per una
primera frase. Després, el narrador s’encomana al Déu Totpoderós perquè l’ajudi a escriure la
segona. I així anar fent. La “manera més religiosa” d’escriure un
llibre.
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Les vicissituds del Departament
de Cultura Dani Chicano
No és cap sorpresa el que ha passat i està passant amb la Cultura a
Catalunya. Després d'una època de
quatre anys en què la notícia era
que hi havia conseller, en aquest
cas Joan Manuel Tresserras (ERC),
que, equivocat o no, era capaç
d'articular una idea de país, que
va idear i mantenir tot un seguit
de directrius bàsiques en la seva
acció política, entre les quals procurar protecció a la llengua -la
Llei del cinema n'era un exemple-,
promoure amb fermesa la lectura,
iniciar la descentralització d'estructures culturals i la internacionalització de la creació catalana;
després, deia, d'aquest període,
durant la campanya electoral de
fa poc més d'un any la Cultura va
desaparèixer del mapa. En el govern de Pasqual Maragall, va ocupar el càrrec Caterina Mieras,
dermatòloga de Badalona. Va ser

Ferran Mascarell

un greu error, va ser una època
nefasta, que va acabar amb una
breu estada al càrrec de l'actual
titular, Ferran Mascarell, que ja
aleshores donava mostres que, per
a ell, l'única cultura digna de rebre atenció era la cultura que es
fa a Barcelona. Posteriorment,
amb el segon tripartit, ERC es va
fer càrrec d'aquest departament i
va arribar Tresserras. El govern
dels millors, Convergència i Unió,
no tenia programa de Cultura, no
tenia propostes més enllà de quatre generalitzacions, una cir-
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cumstància que es repetiria en les
eleccions a l'alcaldia d'una ciutat
tan important com Girona, en què
CiU governa actualment en minoria. Els qui van ser guanyadors de
les eleccions autonòmiques no
només no tenien programa, sinó
que ni tan sols tenien una persona
de la seva corda adequada per al
càrrec, o si més no, ningú de la
confiança del nou president, Artur
Mas. Les travesses van ser innombrables, i de noms en van sortir
uns quants, un d'ells de forma
insistent, perquè ja havia estat a
l'aparador en ocasions anteriors:
Fèlix Riera, vinculat a Unió Democràtica i director editorial del
Grup 62. També Xavier Solà, home de partit, tinent d'alcalde a
Vic, postulava per ocupar el
càrrec. Cap li feia el pes, i Artur
Mas va triar un socialista significat, i es va treure de la màniga
Ferran Mascarell, qui sap si pensant que amb allò mataria dos
ocells d'un tret: clavar un revés a
l'adversari polític i ocupar el lloc
amb una figura de cert prestigi.
Però, és clar, cal trobar lloc “als
nostres”. Solà va ser nomenat secretari general del departament, i
Riera, màxim responsable de l'ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals), que ara es diu
ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) i encara ningú
ha explicat les bondats del canvi.
Això, en la pràctica, va suposar la
paralització del departament, ja
que Mascarell ordena i disposa, i
Solà i Riera, que consideren que
no deuen lleialtat a algú que no és
dels seus, van al seu aire. Van engegar el procés per elaborar el Pla
Estratègic de Cultura del país sense comptar amb el conseller, que
ho va aturar tot tan bon punt se'n
va assabentar, mentre que el secretari i el president de l'ICEC es

mostren displicents a l'hora d'aplicar les directrius marcades per
Mascarell, que, mentrestant, demostra tenir el do de la ubiqüitat i
el seus encarregats de premsa
emeten contínuament notes per
informar dels nombrosos actes en
els quals participa, amb discursos
buits de contingut, i la seva opinió
sobre decessos significatius que es
produeixen de tant en tant.

El nomenament de Joan Pluma
fereix sensibilitats
El nou conseller, quan va arribar
al càrrec, en comptes de mostrarse conciliador, va frustrar també
les expectatives d'uns quants elements convergents més en determinar que el seu director general
de Patrimoni Cultural seria Joan
Pluma, un altre socialista significat, gironí, que en veure que no
aniria a la llista de Pia Bosch a la
municipals a Girona, i per tant
tampoc no podria accedir a la
Diputació i mantenir les prebendes dels nombrosos càrrecs que
ocupava fins llavors, va dimitir
quan encara no havia acabat el
mandat. Pluma, que queda clar
que comparteix amb Mascarell
unes fermes conviccions polítiques, va ser durant força temps el
delfí de Joaquim Nadal, etern alcalde de Girona. Nadal, però,
sembla que va caure de l'escambell, i va potenciar la figura d'Anna Pagans com a relleu. Tot i
això, Pluma va continuar d'home
fort al consistori, fent el paper
d'ataconador de l'oposició, encapçalada en els darrers quatre
anys pel convergent Carles Puigdemont. Els seus enfrontaments
en els plens van ser molt crus. La
nefasta gestió de Pluma al capda-
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vant de l'àrea d'Urbanisme -amb el
suport dels regidors del PSC, ICV i
ERC, el govern tripartit, cal no
oblidar-ho- encara ara és una sagnia -i l'aigua que baixarà- per a la
hisenda municipal gironina. El
mateix Puigdemont ha confessat
en ocasions que ha fet la suma del
que han costat els errors de Pluma al consistori, començant per
l'afer del xalet Tarrús (1,3 milions)
i seguint pel procés de requalificació del solar de l'antic mercat
de Santa Eugènia, farcit d'errades
(costarà més de mig milió, de
moment), per no parlar de l'intent
de trinxar el parc de la Devesa,
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de jardí
històric, amb la construcció d'un
pavelló al bell mig del parc, que li
va tombar la Comissió de Patrimoni Cultural de Girona, la mateixa de la qual curiosament ara
és el president com correspon al
seu càrrec actual. Ara bé, Puigdemont se'n guardarà bé prou de
mostrar la suma de la vergonya, i
després d'un comunicat inicial en
època de precampanya a les municipals -calia marcar distàncies
mostrant-se dur-, les crítiques envers Pluma s'han apaivagat o han
desaparegut, malgrat haver de
gestionar el seu llegat enverinat.
De fet, ironies del destí, Puigdemont, que també és diputat, va ser
nomenat president de la Comissió
de Cultura del Parlament de Catalunya i de tant en tant ha de seure
a la mateixa banda de la taula de
compareixences que Pluma, que
ocupa un càrrec de confiança en
el “seu” govern. Puigdemont, després de tot el que li va arribar a
dir al socialista en excedència, es
va haver de menjar el gripau i va
pronunciar una frase d'aquelles
que, juntament amb la decisió de
Mascarell, accentua l'aversió que
la gent sent per la política, i que
es coneix amb l'eufemisme de
desafecció: “Enlloc està escrit que
un mal regidor d'Urbanisme no
pugui ser un bon director general
de Patrimoni Cultural” (ACN, 18/
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01/2011). N'hi ha que es van sentir traïts per la tria feta per Mascarell, com ara l'actual directora
de la Casa de Cultura de Girona,
Natàlia Molero, que aspirava a
ocupar un càrrec de confiança
dins l'entramat de la conselleria.
La Diputació de Girona, però, va
sortir al rescat, i Molero va reconèixer que el mateix Puigdemont, malgrat ser l'alcade i no
president de la Diputació, de qui

Joan Pluma

depèn la Casa de Cultura, va ser
decisiu per tal que fos designada
per al càrrec.
El de Joan Pluma no va ser l'únic nomenament controvertit d'un
càrrec de confiança en la conselleria de Cultura. En època de crisi, Mascarell va fitxar la periodista
Mar Jiménez (El Punt Avui, i habitual en tertúlies televisives) com a
assessora en matèria de coneixements culturals, amb un salari de
45.000 euros anuals, que és el que
cobrava el seu predecessor en el
càrrec, Sebastià Alzamora. El Diari
Oficial de la Generalitat (DOGC)
va publicar el nomenament el 18
de gener del 2011. Però el mateix
DOGC publicava, el 16 de febrer
següent, poc menys d'un mes després, que Jiménez havia estat cessada del càrrec i nomenada as-

sessora de la conselleria en
matèria de comunicació i difusió.
Algú, algun dia, explicarà les atribucions del càrrec, d'aquest i de
l'anterior. La gran diferència entre
un càrrec i l'altre és la retribució:
en un mes, el conseller va apujar
el sou a Jiménez un 40%, i a partir
de llavors va començar a cobrar
62.500 euros anuals, 17.500 euros
més que en l'anterior càrrec.
Tenint en compte tot això, no
estranya que Mascarell cedís davant la pressió del gremi d'exhibidors per aigualir la Llei del cinema pel que fa al doblatge al català, seguint la genuïna tàctica
convergent del peix al cove i
anunciant com un gran triomf
haver-se acontentat amb les restes
de la festa; o que hagi provocat la
dimissió en ple dels membres del
CONCA, tret de la crítica d'art Pilar Parcerissas; o la destitució per
motius polítics de Josep Ramoneda al capdavant del CCCB, un
equipament que aquest va convertir en un referent de la cultura
contemporània a Europa, per entregar la direcció del centre al
periodista Marçal Sintes, proper a
la Fundació CatDem. Ramoneda
va rebre suport, mitjançant un
manifest públic, de figures com
Eric Hobsbawm, Tzvetan Todorov,
Andreas Huyssen, Ismail Kadare,
Zygmunt Bauman, Predrag Matvejevic, Paolo Flores d’Arcais, Richard Sennett, Donald Sassoon o
Timothy Garton Ash. Sintes va
rebre el suport públic del també
periodista Francesc Marc Álvaro
(La Vanguardia). Aquest despropòsit respon únicament a la
manca de projecte pel que fa a
política cultural de l'actual govern, un mal que ja va patir la
conselleria amb el govern de Pasqual Maragall i amb els anteriors
governs de Convergència i Unió.
Una de les conseqüències més
pernicioses de la manca de projecte, i per tant de criteri, és el
clientelisme, que ja hem experimentat tantes vegades en el passat.
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Bip bip beat, el ritme d’un cor a la
carretera Joaquim Noguero
És impossible fer-se càrrec de les
virtuts de l’escriptura dels beatniks, si no se’ls ha escoltat de viva
veu, sentits en directe o per la
vi(d)a d’alguna gravació. Els seus
textos són pur sexe oral, per dir-ho
amb una imatge que seria molt
grata al principal poeta del grup,
Allen Ginsberg. Són lletra clavada

Allen Ginsberg

en vena, una injecció de sensualitat i lirisme vital, de crònica il·lusionada i de pregària per l’esperança. Fa un any, va arribar a les
nostres pantalles Howl, un docuFEBRER
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drama del conegut poema
homònim de Ginsberg, interpretat
per James Franco, que donava
una imatge molt real de l’efecte
crític d’aquells versos en el seu
moment històric (1956) i de com
el poemari havia estat portat als
tribunals americans. Només per
l’eixamplament de la moral que

tat: la combinació d’una forma
crítica (desautomatiza els arquetips rebuts i imposa un nou ritme
i noves imatges) amb un fons humanista crític clarament beneficiat pel tallant de la formulació
primera.
A Barcelona, hi va haver oportunitat d’escoltar Allen Ginsberg
en directe al Sant Andreu Teatre
(SAT) i a l’Institut d’Estudis Nordamericans cap al final de 1993.
Com tants d’altres espectadors, un
servidor havia llegit Kerouac i
Burroughs a la ratlla dels vint
anys, però gairebé desconeixia el
poeta Ginsberg. D’aquelles antigues lectures, en recordava l’alè
vital de l’un (Kerouac) i la subversió de fons i de formes de l’altre
(Burroughs), però també relacionava el record amb la mena d’autenticitat naïf de novel·les com
On the road (A la carretera, en la
traducció al català de Manuel de
Seabra) o l’encara més il·luminada Els pirats dels Dharma (en versió
de Manuel de Pedrolo), totes dues
de Kerouac, que el 1993 als lectors ja ens semblava sentir una
miqueta lluny dins l’aurèola d’un
romanticisme hippie i orientalitzant que retòricament havia quedat apartat i aparcat talment algunes lectures de Herman Hesse.
Ingènuament, molts vinculàvem
aquells textos amb una certa candidesa juvenil, i en part no ens
equivocàvem, però això no ha estat mai un error o un demèrit: era
una actitud d’entrega assumida,
volguda i buscada. És el poeta
Walt Whitman mateix qui ja havia
parlat de candor com una virtut, i
ell és el poeta patriarcal de qui els
beats havien pres l’alegria pionera
representa la victòria en aquell d’una Amèrica autèntica, feta de
judici ja ningú podrà negar mai al franquesa i sense replecs, per tal
llibre resultats revolucionaris en de contraposar-la a la del sistema
el doble pol que qualsevol pot capitalista amb què s’enfrontaven,
esperar de tota literatura de veri- la del destructor déu Moloch que
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als EUA encarnaven els negocis i
la guerra freda, “Moloch cuya
sangre es un torrente de dinero”
(deia Ginsberg a Aullido), un Moloch d’exèrcits i gratacels, de solitud i suburbis, de xemeneies, antenes i mort, vist mirant cap a la
banda dels pares i la societat
benpensant. Però, de l’altra banda,
els beatniks van contraposar-hi
una literatura que, per dir-ho en
mots de Kerouac a Els pirats del
Dharma, calia que a vegades fos
tan despullada i senzilla “com un
tros de pa” i, d’altres, que s’adaptés al ritme de la ciutat i dels
cotxes a la carretera amb una
“xerrameca rítmica que tocava
tots els temes i seguia el compàs
de les acceleracions, cops de fre i
canvis de velocitat del vehicle”. És
una literatura de la qual es pot dir
el mateix que, en Els pirats..., el
narrador afirmava de Japhy, el
protagonista: “tenia alhora un aspecte infantil i mascle”. És el ritme del jazz que tan bé queda retratat, gairebé com una possessió,
en A la carretera. I és per això que
en la textura de les seves rugositats més o menys pedestres rau
precisament part de les millors
virtuts d’aquest cant homèric que
tremola per la intuïció d’una lluminositat antiga percebuda com
una promesa futura.
Pares i gurus
A Barcelona, en ple 1993, quan els
yuppies i el dirty realism dels vuitanta ja anaven de baixa, arriba
Ginsberg a Barcelona i dóna tota
una lliçó del que ens perdem de la
literatura beat si mai no l’hem escoltada. Josep Costa, el seu traductor al català, va portar-lo a fer
unes lectures a l’Institut d’Estudis
Nord-americans, i com que Costa
participava llavors en la gestió
artística del SAT, un vespre, en
sessió única, hi va dur aquell homenet grassó que sobre l’escenari
semblava una bèstia patriarcal.
L’actor i traductor llegia les versions en català amb un punt de
timidesa, tan sols com a subtitulat
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del que vindria després encarnat
pel poeta nord-americà. I en ell hi
havia l’autèntic espectacle, quan
aquell jueu de Nova York d’aparença tímida, amb ulleres grosses i
calb, agafava les regnes de la paraula, protagonista absolut d’una
autèntica performance, i amb veu
fonda i mascla de baríton s’accelerava, pujava i baixava la muntanya de les frases, refregava lúbric els fonemes, s’engrescava
amb el ritme, jugava sol i amb
nosaltres, mentre ens seduïa a
cada síl·laba, la veu acompanyada
per un petit instrument (una mena d’acordió petit) que feia l’experiència gairebé religiosa i convertia Ginsberg en guru, en figura
patriarcal, en guia i mèdium
poètic. No és estrany que els beatniks partissin de la rebel·lia maleïda d’un restringit club de noms
com Poe, Baudelaire, Rimbaud,
William Blake o Céline, gent de
taverna, de nit, de petita cava i
raval, de converses i recitals cremats a la fosca. Amb Ginsberg a
l’escenari, hi tornava a haver en
aquella poesia tota la força primigènia dels beats. Eren música
mig religiosa. Són ritme de tribu i
de plaça. Per això fora dels discos
i sobre el paper, sense la veu,
viuen a mitges com passaria amb
tantes lletres de rock fora dels
discos. La seva herència és en la
narrativitat adelerada de Bob
Dylan (el que més) o en Jim Morrison, junt amb tants d’altres, fills
o néts del poder fecundant de la
seva paraula atropellada. Sexe
oral, he dit: perquè els beats són
cant fins i tot en l’epopeia de la
prosa amb prou feines novel·lada
de Kerouac.
Aquesta il·lusió que representen va arribar quan tocava. Als
anys cinquanta, els beats van fer
història perquè Amèrica estava
cansada. Als EUA es vivia una relativa tranquil·litat alimentària,
les panxes no es queixaven, però
el país vivia una època política i
moral fosca que havia d’esclatar
d’alguna manera. Jack Kerouac, el
jove escriptor que el 1955 es con-

vertiria en un dels primers apòstols beats amb A la carretera (1955)
i Els pirats del Dharma (1958), ho
havia diagnosticat molt bé en un
text anterior que, el 1952, es convertia ja en la seva primera novel·la, La ciudad y el campo (publicada a Catalunya en castellà el
1971 per Ed. Luis de Caralt). El
personatge d’un pare hi diu: “con
la otra guerra cambiamos un puñado de cosas, mejorando muchas
de ellas, por ejemplo, el nivel de
vida, perfeccionando las condiciones en que se desenvolvía el

Jack Kerouac

trabajador”, però, en canvi, “otro
puñado de cosas empeoraron,
como esta cuestión de ignorar lo
honesto y lo malvado a lo largo
del camino de la vida”, així que
conclou “tal como está nuestra
patria, tal como anda todo de trastornado, poco bueno puede esperarse en cualquier aspecto. Los
jóvenes no tienen ningún respaldo, nada en que apoyarse, ninguna fe, me figuro”. És exacte, s’ho
afigurava bé: calia que els joves
busquessin alguna mena de fe
nova, de creença i esperança verges, d’il·lusió com a ferment. Havien d’obrir camí. I ho van fer en
el coneixement que els podien
aportar els viatges, una convivència més lliure i converses esbojarrades i imaginatives, el jazz, la
poesia, el sexe, la filosofia oriental
i les drogues Constatada la derrota (beat és un terme d’argot que
volia dir “derrotat, cansat” i -nik és
l’aumentatiu yiddish que expressa
un cert caràcter de rebuig, tipus
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William S. Borroughs

“cansadot”), assumida la grisor
totalitària i uniformadora del sistema, la literatura beatnik és un
crit i una embranzida de llibertat
en l’Amèrica puritana i de la caça
de bruixes dels anys cinquanta.

L’agent secret de la literatura
L’Amèrica oficial temia la subversió comunista i aquests joves escriptors van organitzar una revolta que ha estat més duradora, armats sols de Poe i Baudelaire, de
Walt Whitman, Rimbaud i els surrealistes, de Céline i Genet, com
la munició heretada amb què
aprendre a carregar els propis
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fusells. L’agent secret de la literatura de tots aquests escriptors rebels és el virus inoculat per gent
com Jack Kerouac mateix, com el
tímid homosexual Allen Ginsberg,
com el rar i expert en tota mena
de drogues William Seward Burroughs o com l’expansiu Neal
Cassady, molt menor com a escriptor, però l’inspirador directe
de Kerouac gràcies a un primer
treball autobiogràfic del 1949.
Cassady es va convertir en el model vital de tots ells com l’atleta
que era, el conversador, el ferroviari a tongades, l’heroi viatger i el
cardador incansable, alter ego del
Dean Moriarty de la novel·la A la
carretera. Ell és el “secret hero of

these poems, cocksman and Adonis
of Denver”, tal com l’anomena
Ginsberg a Aullido, en un fragment tan clar i explícit que no
necessita cap traducció elaborada.
Els beats van viure ràpid. Hi ha
una imatge de Dean Moriarty en A
la carretera que en dóna la millor
representació. Sal (que és qui narra), Dean i un amic juguen com
canalla al pati, competeixen i fan
proves atlètiques, i l’energètic
Dean salta i corre i els guanya
sense esforç, tot i que el narrador
ens explica que ell era molt bon
corredor de velocitat al campus
universitari. Sal concreta que és
capaç de córrer els cent metres en
10,5 segons, però, malgrat aquesta
marca de velocista pur, en la versió castellana d’Alianza Ed. que
tinc a mà (En el camino) Sal diu
de Dean que el deixa enrere sense
esforç. “Mientras corríamos tuve
una loca visión de Dean corriendo
así toda su vida: su rostro huesudo
tendido hacia adelante, sus brazos
bombeando aire, sus piernas moviéndose rápidamente como las de
Groucho Marx y gritando: ¡Sí! ¡Sí!,
tío, ¡vamos!, ¡vamos! Pero nadie podía seguirle; ésa era la verdad”.
Aquesta és també la veritat dels
beatniks: es van posar a córrer
aprofitant les forces juvenils i,
més d’un i de dos cops, també hi
sumaven l’ajut de tot tipus de
benzines químiques i contraculturals per por d’anar al pas coix
d’un món que sentien alentit, gras
i definitivament aturat. Ells circulaven com qui balla, a tot ritme,
com barques en el corrent. El metrònom extern era el d’un jazz
accelerat, capaç de mil variacions,
exemple d’una llibertat creadora
que es multiplicava sobre la columna vertebral d’una mateixa
intenció alliberadora, i que per
això mateix de seguida va prendre
accents molt diferents en cadascun d’ells. Les piles del marcapassos intern, les hi carregava una
il·lusió desacomplexada, que no
tenia cap por de pecar per les ingenuïtats naïf amb què avui hi ha
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qui sent aquell cant. La franquesa
i l’autenticitat eren part de la
marca de fàbrica. I per això van
esdevenir els exploradors de l’aventura contracultural que tindria
lloc posteriorment, als seixanta. I
amb ganes: eren un bullit d’hormones i de trempera intel·lectual
que allà al lluny prenia la força
narradora de molts clàssics de la
literatura nord-americana, la llum
radiant de migdia de Mark Twain,
l’alè anarquista i les ganes d’au-

Charles Baudelaire
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tenticitat i vida natural de Thoreau, la preocupació per Amèrica
i l’orientació de tints autobiogràfics de Thomas Clayton Wolfe,
i també la barreja de llibertat crítica i de vent a la cara de Jack
London, amb el seu individualisme nietzschià alçat contra tota
genealogia de la moral establerta
a la baixa. En les formes i en l’actitud, a això encara hi sumaven
dialècticament el vitalisme i la
força renovadora del ja esmentat

Walt Whitman (amb admiracions
similars a les que havia expressat
García Lorca a Poeta en Nueva
York, el recorda Ginsberg a Aullido
com a vell mascle bell), i també
l’acceleració exaltada i l’explosió
onírica de Henry Miller o encara
la rebel·lia de poetes com William
Blake, Baudelaire, Rimbaud i els
surrealistes, tot de gent que havia
obert les golfes dels somnis a una
vida conscient que així s’escapava
de la socialment establerta sota
mínims.
No són analogies de crític. El
paral·lelisme amb totes aquestes
revoltes és prou clar sobre el paper, amb l’empenta d’una prosa i
d’una poesia que, com en molts
d’aquests exemples, esdevenen el
típic riu cabalós nord-americà que
ho assimila tot, que tot ho paeix i
ho fa miques i s’ho fa seu. Però és
que a més a més ells mateixos
(Kerouac, Ginsberg, Burroughs)
no paren d’esmentar aquests i
altres noms en les seves obres,
grans lectors com eren. Poden
semblar espontanis, es poden
abandonar a escriure a rajaploma,
sovint drogats, amb una adopció
més o menys treballada de les
provatures d’escriptura automàtica que ja havien experimentat els
surrealistes, o bé mig segueixen
lliure el fil intern de la consciència en forma de monòleg interior
a imitació de Proust i sobretot de
Joyce, encara que amb un aire
molt més maldestre, gens corregit.
Però no van partir mai de poc.
Llegien molt. Els llibres alimenten
el xerroteig dels seus personatges.
Kerouac va recordar tota la vida
el paper que la biblioteca de
Lowell, la seva ciutat, va tenir a
l’hora d’obrir-li finestres en aquell
ambient resclosit que havia abandonat tan aviat com va poder. Burroughs havia estudiat a Harvard
(“vaig anar a una de les tres grans
universitats”, diu el·lípticament al
principi de Ionqui, per renunciar
conscientment al prestigi social
que el nom comportava i comporta). I Ginsberg era fill de poeta.
Sabien d’on venien i cap on volien
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anar. Que l’impuls semblés desendreçat (i, en part, ho fos) formava
part de la poètica assumida.
Rebels, espirituals i messiànics i
místics (com Dostoievski, un altre
nom que estimaven), sentien deler
per aprendre, abocats a un llarg
procés d’autoaprenentatge, mentre cercaven una simple “oportunidad de terminar mi educación”,
com explicita Burroughs a Mi
educación. Un libro de sueños, i
com molt abans ja havia quedat
clar una i altra vegada a Els pirats
del Dharma, de Kerouac (un personatge fins i tot els pregunta
irònic: “no sou ja una mica grans,
per a estudiar?”). En la seva escriptura tots tres autors disparaven tan alt que no sempre van fer
punteria, si se’m permet dir-ho
amb una imatge agosarada que fa
referència al fet terrible que el
1951 marcaria la resta de la vida
de Burroughs, quan, fanàtic de les
armes, es va posar a jugar a Guillem Tell contra un got sobre el
cap de la seva dona i, massa borratxo, aquell dia, excepcionalment, va fallar. Sense aquell crim
potser no hi hauria hagut El almuerzo desnudo i tota la rastellera
de malsons en lletra impresa que
el van seguir. Com L’avenir és llarg
del filòsof Louis Althusser, escrit
després d’escanyar la dona, els
llibres d’aquell beatnik amb aspecte de predicador o enterrador de
l’oest nord-americà s’encarreguen
de donar via lliure al deliri i d’exorcitzar un sofriment que per
descomptat no són capaços d’explicar ni de lluny, escurats de tot
racionalisme. A l’epopeia de les
llargues extensions a l’aire lliure
de l’Amèrica dels altres, Burroughs hi oposa el vertigen i la
sordidesa bruta de les golfes de la
ment, amb una escriptura farcida
d’ecos, de talls i de tornades en
cercle com un xuclador, una
adaptació del mètode cut-up (tallat) del seu amic pintor Brion
Gysin i que ell va anomenar fold-in
(plegat). És un altre model literari,
que potser també pot tenir a veure amb el salt des de la benzedriFEBRER
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Walt Whitman

na i els estimulants de Kerouak i
Ginsberg fins a l’heroïna i els depressors de Borroughs. Les eines
son decisives en el resultat.
En qualsevol cas, tots tres comparteixen la intranquil·litat, una
tensió de la qual les seves obres
fan la crònica externa i onírica.
Com a escriptors, cap d’aquella
colla no va buscar mai el camí
pla. Al capdavall, com també deia
Burroughs a Mi educación: “La
voluntad de un escritor es los
tiempos de calma chicha en las
Tierras de Occidente. Si vas hacia
alta mar puede empezar a moverse la vela. Escritor, ¿adónde vas? A
escribir. [...] Nunca lo olvides, la
obra es la vela mayor para llegar a
las Tierras del Occidente. Los textos cantan. Todo es hierba y matorrales, un desierto o un laberinto
de textos. Estás aquí... no uses

nunca dos veces la misma puerta.
Cielo en todas direcciones... en el
palabra por palabra. El palabra
por palabra es la palabra. [...] Cada página es una puerta a todo
está permitido. El frágil bote salvavidas entre esto y aquello. Tus
palabras son las velas”.
Van navegar en companyia en
temps de tempesta. Llegir el que
en podríem dir els seus dietaris de
bord representa examinar i plantejar-se l’autòpsia del que han
acabat sent tres cadàvers exquisits
del millor de l’era beat (joves i
exultants en el formol de l’obra),
per comprovar que sí, que certament, bip, bip, beat, el record d’aquell cor encara palpita en la lletra, per la trempera de la sang que
en aquella vida hi bullia amb tanta força.
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Entrevistes
Roger Marges
Diguem-ho clar, encara que sigui una obvietat: és
impossible que interessin a ningú gens ni mica les
opinions dels esportistes que entrevisten a la ràdio o
a la televisió, i encara menys si es tracta de futbolistes. Posaria la mà al foc que tothom pensa el mateix,
que tothom abomina aquells talls de veu infames,
que encara que siguin curts es fan inacabables.
Llavors, per què els mitjans de comunicació continuen insistint a malbaratar el temps d'emissió i a
augmentar els índexs de contaminació acústica amb
les pèssimes declaracions d'aquests personatges? Hi
ha quatre frases, i les repeteixen fins a la sacietat:
"Hay que ir partido a partido", "Sólo pienso en entrenar y aprovechar las oportunidades que me dé el
míster", "Ha sido un partido difícil", "Nos ha faltao
suerte", “El futbol es asín”, “El Barça es mucho
Barça”...
El nivell és ofensiu, pornogràfic. I cada dia hem
d'escoltar els discursos d'aquests bàrbars, amb aspecte i amb accent d'analfabets, incapaços de fer
cap altra cosa que donar cops de peu a una pilota i
gastar calés a cabassos. L'exemple per a les generacions que pugen és demolidor, francament edificant.
Per què no fan el mateix, per exemple, amb els
poetes al final d'un recital? Per què no els pregunten
com els ha anat, com prepararan la següent actuació, quines perspectives tenen per a la resta de tem-
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porada, què llegeixen, com es formen? Estic segur
que gaudiríem de respostes més interessants. Però,
esclar -una altra obvietat-, la cultura no ven, la poesia
no mou masses. A mi tot plegat m'enfarfega i em
confirma que alguna cosa no va bé. S'acosta la temporada futbolística i res no impedirà que hàgim de
tornar a suportar el calvari de cada any, el reguitzell
de declaracions, la desfilada de quillos i energúmens
per davant dels micròfons d'uns periodistes patètics,
venuts i ridículs, que lluitaran entre ells per aconseguir deu segons d'un tall de veu ignominiós. Paro
aquí perquè no vull abusar més dels adjectius. Un
llibre de Josep Pedrals m'espera sobre el faristol.
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I Concurs Literari amb Risc
La revista El Procés convoca el I Concurs Literari amb Risc amb la intenció de
promoure la creació literària de qualitat entre les persones que es considerin
dotades de talent i gràcia per escriure.
Bases del concurs
1.

Els participants poden presentar una única obra, en prosa o en vers,
escrita en llengua catalana.
2. Les obres en prosa poden tenir una extensió màxima de 200 paraules. Els
poemes poden tenir un màxim de 20 versos.
3. Les obres han d’incloure el nom i els cognoms de l’autor, l’adreça
completa, el telèfon i l’adreça electrònica.
4. El termini de presentació d’obres acaba el dia 23 d’abril de 2012,
aniversari de la mort de Josep Pla, a les 12 del migdia. Els textos s’han
d’enviar a l’a/e: revistaelproces@gmail.com.
5. L’obra guanyadora s’endurà un únic premi de 10.000 euros.
6. El jurat declararà desert el premi si considera que cap de les obres
presentades no té la qualitat exigida.
7. La decisió del jurat és inapel·lable.
8. La revista El Procés es reserva el dret de publicar l’obra guanyadora o
qualsevol altra de les obres presentades.
9. La revista El Procés també es reserva el dret de fer escarni públic de les obres que consideri pèssimes,
mancades de qualitat, indignes del concurs o de circular lliurement. S’entén que els autors que
participen en el concurs accepten la possibilitat que les seves obres siguin escarnides.
10. El veredicte es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2012, a les 8 del vespre, a Santa Coloma de
Cervelló.

NOTES SOBRE LA DOLÇOR VINYOLIANA
Estudis recents han confirmat la teoria que la poesia de Joan Vinyoli desprèn una dolçor
inequívoca, malgrat que inesperada. Després de molts mesos de lectura profunda i analítica de
l’obra vinyoliana per part d’un consell de lectors experts, entesos i apassionats, aquests han
constatat que Vinyoli és dolç i, fins i tot, han arribat a la conclusió que aquesta dolçor té relació amb les grans quantitats de teules que el poeta va degustar de jove quna estiuejava a Santa Coloma de
Farners, la ciutat de les teules. A continuació transcrivim el poema que ha estat clau perquè els experts
arribessin a les conclusions definitives:

No et facis paga de res
Jo crec que podem fer el que vàrem dir,
sense fer-nos, però, paga de res,
que és possible que els núvols de cotó
que ara veiem es tornin a la tarda temporal de pluja
i hàgim d'aixoplugar-nos. En qui sap quin lloc?
Sota quin ràfec? Sota quina vela?
Perquè, ja ho saps, de casa no n'hi ha,
de sostre veritable no n'hi ha,
que l'únic sostre és la senzilla tapa
de la caixa de morts.

JOAN VINYOLI
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Manifest
per una veda de tres anys
en la publicació d’obres noves
Fa anys que els bons lectors -els amants de la bona literatura- patim les conseqüències
derivades de l’excés d’obres noves que es publiquen anualment. En aquesta època de
democratització de la cultura -una democratització mal entesa que només vol dir
depreciació dels objectius i anivellament per baix dels continguts culturals de què es
nodreix la població i el país en pes-, hi ha pocs individus que llegeixin amb un mínim de
sentit crític i, en canvi, un munt de gent que escriu i publica llibres.
Una gran part de culpa recau en els mateixos editors, que han dimitit del seu paper de
control de qualitat de les obres publicades i s’han convertit en mers impressors. Els
mateixos escriptors vanitosos, incapaços de jutjar amb criteri les seves pròpies obres, han
forçat les editorials a treure al mercat un gruix ingent de llibres prescindibles, sovint
ofensius per a un bon lector desprevingut.
També els jurats de la major part de premis literaris s’han passat anys premiant obres
infames a causa d’una actitud aberrant basada en l’excés d’indulgència, la manca de rigor,
la incapacitat crítica i un bonisme completament nociu i injustificat.
Això ha provocat que les llibreries s’emplenin setmana rere setmana d’obres noves,
acabades de publicar, mancades d’interès, de qualitat o d’alguna cosa més que no sigui
paper i tinta mal gastats. De retruc, les grans obres de la literatura universal queden
arraconades als magatzems, introbables, exhaurides o intraduïdes.
Aquesta situació ha arribat a ser insostenible. Per això, els sotasignats exigim als
editors i a les institucions del país que tinguin competències en l’àmbit de la publicació i
la cultura:
1. Que s’implanti una veda de tres anys en la publicació d’obres noves
(2012-2014).
2. Que durant aquest període es reeditin les grans obres de la literatura
universal que avui dia és impossible trobar a les llibreries.
3. Que s’elabori un catàleg de les obres pendents de traduir (o de traduir de
nou) al català i s’estableixi un pla per encarregar aquestes traduccions en un
termini establert.
4. Que, amb motiu del centenari del naixement d’Avel·lí Artís-Gener, se celebri
l’any Tísner i es reeditin totes les seves obres.
5. Que en tot aquests temps es declarin deserts tots els premis literaris que es
convoquin.
Febrer de 2012

EL PROCÉS

Aquesta edició en paper del primer número d’El Procés
ha estat possible gràcies a la col·laboració de:

