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PRESENTACIÓ

Instal·lats en una periodicitat que ja s’ha fet anual, i que fem un ferm propòsit de
mantenir mentre tinguem salut i empenta, us oferim el número 2 del nostre paper digital de
versos i lletres. Si el número 0 era un monogràfic dedicat a la figura estimada de Gabriel
Ferrater, i el número 1 era un miscel·lani que feia especial atenció als «poetes del centenari»,
aquest exemplar que ara llegiu a la pantalla té un cert caràcter de «monogràfic doble», ja que
hi ha dos fils conductors que uneixen les distintes aportacions dels apartats d’estudis, de
creació i de traducció. Són dos àmbits de les lletres pels quals els qui tiram endavant aquest
projecte sentim una certa feblesa: els clàssics grecollatins i la poesia satírica.
Obrim el número, però, amb un document que pensam que té un interès extraordinari:
un sonet inèdit de Carles Riba. Es tracta d’una poesia d’adolescència, i d’una poesia de
circumstàncies, però és el testimoni del domini del vers per part d’un jove de setze anys que
havia de ser un dels nostres grans poetes.
El «dossier» dedicats als clàssics grecollatins compta amb un estudi de Raül Garrigasait
—a mig camí entre la divulgació i la lectura personal— dels mites grecs, amb poemes
inèdits d’autor contemporani inspirats en motius mitològics (l’erudit Jordi Parramon recrea
mites diversos i el jove Adrià Targa reescriu el d’Ícar) i amb traduccions, tant de clàssics
grecollatins —Bernat Cifre ens tradueix un passatge de Lucreci i Jaume Pòrtules ens dóna
la seva versió d’epigrames de Filodem de Gàdara— com d’un poema de W.H. Auden,
traduït per Marcel Riera, que ens trasllada a la dominació romana de l’actual Gran Bretanya.
Pel que fa al «dossier» de poesia satírica, consta d’un estudi de Miquel Àngel Vidal
sobre La ciutat a lloure —una col·lecció inèdita de dècimes de Llorenç Moyà—, d'una
selecció de les poesies de Josep Robrenyo —a cura d'Albert Mestres—, de poesies que
palesen la vitalitat de la vena satírica entre els poetes catalans d’ara mateix —amb peces de
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Salvador Oliva, Miquel Desclot, Salvador Alsius i Manel Marí—, i de traduccions de poesia
satírica britànica —a càrrec de Marcel Riera i de Miquel Àngel Llauger— i portuguesa —a
càrrec de Gabriel de la S. T. Sampol.
Completa aquest Veus baixes una nova edició d’una secció que també volem que sigui
present a cada número: la dels diàlegs. En aquest cas, l’escriptor Joan Todó conversa amb la
professora i crítica Dolors Oller.
Per descomptat, volem fer públic el nostre agraïment profund a tots els qui han
col·laborat de manera desinteressada amb nosaltres i que han fet possible un número de
què no podem deixar d’estar-ne ufanosos. Esperam, amic lector, que tu també ho
consideris.
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UN SONET INÈDIT DE CARLES RIBA
A cura de Gabriel de la S. T. Sampol

Un jove Riba que encara no havia complert els disset anys dedicà aquests versos a la
seva cosina germana Núria Surribas i Bracons, amb motiu de la seva primera comunió.
Hem conegut aquest sonet per la senyora Maria dels Àngels Surribas, neboda de la
dedicatària, que el conserva entre els papers familiars.
Es tracta, evidentment d’una poesia de circumstàncies d’un autor molt jove, encara en
formació, però amb un gran domini del vers. Té l’interès, evidentment, de ser un testimoni
germinal de la potència lírica posterior de Riba.
Aquest sonet, el podem incloure sens dubte dins l’estètica modernista, més
concretament decadentista. El to i l’estil és molt semblant a les poesies que conservam
d’aquests anys, com és el cas, amb el canvi d’amor diví per amor humà, dels versos «A
Lola» o la sèrie «Dotze damisel·les: Sonets galants a l’Amor».1 I sobretot hi trobam
semblances amb «Oh, la selva florida no té aromes per mi...»,2 una versió lliure o, si es vol,
una variatio amb robes decadentistes de passatges del Càntic dels càntics.
Transcrivim diplomàticament el text i n’adjuntam una reproducció.

Carles RIBA, Obres completes 1. Poesia. A cura d’Enric Sullà. Edicions 62 (Clàssics Catalans del Segle
Barcelona, 1988, 2a ed. revisada i ampliada, p. 340-341 i 343-350.
2 Ibídem, p. 351-353.
1
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XX),

Per la Primera Comunió
de ma cosineta Nuria Surribas.
________

Les vèrgens totes blanques d’Amor son freturoses.
d’Amor qu’es tant més dolça quant mès lo cor encén,
y càndides somíen besades ardoroses
qu’en sos Festins magnífichs rebràn d’un Rey potent.
Avuy que se son fetes pêl gran Festí les crides
de resplendors novelles lo cèl apar mès blau;
les vèrgens totes blanques venen de flors guarnides,
y s’obren espayoses les portes del Palau.
La Taula n’es daurada, la Taula n’es brillanta;
prop d’ella un chòr angèlich polsant les harpes canta
y uns ràms d’eternes roses escampen suau olor;
les vèrgens totes blanques hi van amb ayre extàtich;
lo Rey de llurs ensomnis acull·les majestàtich
y Pà’ls hi don de Vida besantles plè d’Amor.
Barcelona. Maig 1910.
C. Riba Bracóns
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DOSSIER
CLÀSSICS

EL DÉU QUE S’ESMUNY
UNA PRESENTACIÓ DE LA MITOLOGIA GREGA
Raül Garrigasait
Per al Mir,
que comença a descobrir el món

1
Quan diem la paraula mite se’ns activen de seguida tot d’hàbits de pensament difícils de
dominar. Si intentem entendre la mitologia antiga, o la mitologia dels pobles no occidentals,
o fins i tot alguns mites de la nostra societat, aquests hàbits són l’obstacle més terrible. El
més evident és l’hàbit racionalista. Consisteix a servir-se de la paraula mite en el sentit de
‘creença falsa’, contraposant-lo a racionalitat i a realitat fàctica. Quan diem «això només és un
mite» dibuixem un mapa mental diàfan: d’una banda hi hauria una manera racional
d’entendre el món, que és la que porta a un coneixement veritable sobre els fets; de l’altra
un grapat d’històries i creences il·lusòries que són pròpies de les cultures endarrerides i de
les criatures. És amb aquesta visió del mite que solia jugar un filòsof brillant i superficial
com Voltaire. La idea arriba fins a disquisicions que pretenen ser més profundes. L’any
1940 el filòleg Wilhelm Nestle va publicar un llibre que es titulava precisament Vom Mythos
zum Logos (Del mite al logos). Com molts dels seus contemporanis, Nestle sostenia que,
històricament, la raó havia deixat enrere el mite. Per això les explicacions lògiques o
racionals serien superiors a les explicacions mítiques i s’ajustarien més a la veritat.
L’evolució del pensament racional —o científic— consistiria en una eliminació progressiva
del mite. Un dels grans assoliments dels grecs hauria estat iniciar aquest procés: serien els
pares de la racionalitat occidental.
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Doncs bé: la filologia grega i l’antropologia de l’últim mig segle s’han dedicat en bona
mesura a refutar aquesta jerarquia entre mite i logos. El mite no representa un estadi
superat de la humanitat, sinó que és un tipus de discurs que acompanya l’home en diversos
moments històrics, amb moltes variants. I la racionalitat no constitueix un mètode de
coneixement intemporal, sempre vàlid, sinó que és un producte històric i respon a
necessitats i a pressupòsits de moments i contextos concrets. De fet, hi ha bones raons per
creure que el que nosaltres anomenem ciència o història fa, en el seu funcionament social i
en la mentalitat de la majoria, un paper semblant al d’un mite. Ara mateix jo no podria
explicar amb precisió científica els arguments en què es basa la teoria del big bang, però
aquesta teoria forma part de mi. Si un antropòleg extraterrestre em preguntés com va
començar tot, li diria alguna cosa com ara: «Hi havia un moment en què tota la matèria de
l’univers estava concentrada; després va esclatar i va començar a expandir-se», etc. Això no
és una teoria científica, naturalment, sinó una narració. Desproveïda del saber científic que
ha portat a formular-la, la rondalla del big bang no és més que un mite que m’identifica com
a membre d’una societat que es qualifica a si mateixa de laica i avançada. Amb determinats
fets històrics passa una cosa semblant: són evidents les connotacions que té el 1789 a
França, el 1714 a Catalunya, el 1821 a Grècia. Les apreciacions que fem d’esdeveniments
d’aquesta mena, més que constituir un coneixement històric, permeten imaginar la
comunitat pròpia i inspiren l’acció política.
Per mirar enrere cap a l’antiga literatura hel·lènica, o fins i tot per endinsar-se en zones
no tan obscures de la nostra pròpia cultura, cal esforçar-se a bandejar aquell hàbit
racionalista que situa el mite per sota de la raó, o abans de la raó, o que el contraposa a la
veritat. Perquè la frase «això és un mite» (en el sentit de ‘això és fals’) no es pot traduir a
l’idioma de la Grècia arcaica.

2
Sovint s’enquadren els mites hel·lènics dins el fenomen de la «religió grega». Però la
paraula religió, en aquest racó de món, ens convoca tot d’idees que són d’origen judeocristià.
Pensem immediatament en fe, creença, salvació de l’ànima. I ens plantegem preguntes de
l’estil: ¿creien en els seus mites, els grecs?; ¿creien en els seus déus?
Són preguntes sense sentit. Avui entenem la religió com un conjunt de creences i
pràctiques que l’individu tria lliurement i que li ofereixen respostes als interrogants
fonamentals de l’existència, al marge del saber funcional de la seva societat i de les diverses
disciplines científiques. Aquest esquema de pensament l’accepta fins i tot aquell que, quan li
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pregunten per la seva religió, es declara ateu. Però la religió entesa d’aquesta manera no ha
existit gairebé mai; ni tan sols per als nostres besavis no era així («Las gentes sencillas tienen en
grande admiración los hechos milagrosos», va escriure Francesc Pujols, «aunque no crean en nada»).
Per als grecs antics, com per a la immensa majoria de les cultures, allò que nosaltres
anomenem religió formava un tot compacte amb altres fenòmens que avui designem amb
paraules com política, art, literatura, esports. No era una tria individual, sinó un fet social. En
grec antic no hi havia cap paraula que signifiqués exactament ‘religió’. El mot que es fa
servir a la Grècia d’avui, θρησκεία, originalment volia dir ‘ritual’: una activitat que es feia en
comú, quan tocava, com tocava. A l’època arcaica no es podia preguntar: ¿de quina religió
ets?
El mite grec, doncs, no era un objecte de fe. Tampoc no hi havia tribunals de la
Inquisició, ni llibres prohibits, ni un text sagrat i intocable; no hi havia ortodòxia religiosa,
ni una versió autèntica de cada mite. Les pràctiques religioses tampoc no s’associaven
necessàriament amb les idees de seriositat i de respecte: els déus participaven alegrement en
embolics tan ridículs com els que protagonitzem els humans. Abans afirmava que per
acostar-nos als mites grecs ens convé desactivar el nostre hàbit de pensament racionalista;
ara dic que també ens hem de resistir al nostre hàbit judeocristià.

3
A partir d’algun moment que em costaria precisar, la retòrica de les qüestions
fonamentals de l’existència es va apoderar de nosaltres. El mite va quedar convertit en una
resposta als mateixos interrogants que provaven de contestar, segons els gustos, la filosofia
o la ciència. Va sorgir la figura de l’etnòleg que, amb voluntat registradora, s’acostava a un
savi africà desconegut i l’interrogava sobre l’«origen del món»: una pregunta que certament
preocupava l’estranger, però no necessàriament el savi africà. De fet, l’esquema de pregunta
(problema) i resposta (solució), típic de la tradició filosòfica i científica, no és
automàticament aplicable al funcionament del mite en la majoria de les societats. Dit d’una
altra manera: el mite no és d’entrada una resposta a una pregunta, a un gran enigma, sinó
que simplement hi és. Hi és i, per tant, fa algun paper social, que difícilment concordarà
amb els nostres hàbits cientistes.
Però això encara no ens diu res sobre la naturalesa del mite.
Des del punt de vista de l’estructuralisme —una de les escoles més influents del segle XX
en l’estudi de la mitologia, sovint criticada pels seus excessos harmonitzadors, però encara
utilíssima—, els mites són relats estrafolaris que individualment no sembla que tinguin
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sentit, però que presos en conjunt estableixen relacions més o menys simples i intel·ligibles.
Si el pensament científic o filosòfic treballa amb conceptes abstractes, els mites elaboren,
en paraules de Claude Lévi-Strauss, una «lògica de les qualitats sensibles: colors, textures,
sabors, olors, sorolls i sons». D’acord amb aquesta aproximació, no són portadors d’un
significat ocult intrínsec i independent, accessible només per a iniciats, sinó que
constitueixen maneres d’articular un cert saber comunitari, de transmetre’l i de revisar-lo.
Ni productes arbitraris de la fantasia d’un individu, doncs, ni dogmes revelats que tothom
ha de repetir literalment; més aviat un teixit elàstic que es pot estirar i adaptar segons les
necessitats de cada instant.
Així ja he passat de l’aproximació estrictament negativa —què no és el mite, quins hàbits
ens impedeixen acostar-nos-hi amb garanties— a una temptativa d’afirmació. Però què és
un mite de debò, en particular un mite grec, només es pot esbrinar amb l’ajuda d’exemples
concrets, analitzant-los en el seu context cultural, en la mesura que això ens sigui possible a
dos o tres mil·lennis de distància.

4
Bona part de la Teogonia d’Hesíode són llistes de noms, noms encaixats sòlidament en
hexàmetres, noms que sovint fan l’efecte d’engendrar-se els uns dels altres en virtut
d’assonàncies i paronomàsies i significats afins, i que és fàcil imaginar-se ressonant en
forma d’hipnòtica salmòdia en algun festival panhel·lènic. El principi que els ordena és la
genealogia: ens passen per davant dels ulls quatre generacions divines. En llegir el poema,
en resseguir l’articulació d’aquests noms, tenim una clara sensació de l’esforç amb què s’ha
reformulat el material previ. Qui relata un mite sempre el reelabora, i en el cas d’Hesíode,
com que coneixem els precedents orientals i anatòlics d’algunes històries que narra, podem
ser més conscients de la intensitat de la transformació.
En la traducció en prosa de Francesc J. Cuartero, els deu versos inicials del relat
genealògic fan així:

Primer de tot hi hagué Caos, i després Gea d’ampli si, seu ferma per sempre de tots els
immortals que habiten el cim de l’Olimp nevat; i el Tàrtar tenebrós en el fons de la terra
d’amples senderes; i Eros, que és el més bell entre els déus immortals, que desconjunta els
membres, i a tots els déus i a tots els homes sotmet el seny i el designi prudent dins el pit. |
De Caos nasqueren Èreb i la negra Nit; i, al seu torn, de la Nit van nàixer Èter i el Dia, que
ella infantà prenyada d’haver jagut amorosament amb Èreb.
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Aquí ja es presenten els mecanismes bàsics. El Caos originari, etimològicament
relacionat amb els verbs χάσκω i χαίνω ‘badallar’, és un gran avenc sense matèria ni forma,
una simple obertura; gramaticalment, és de gènere neutre. Ell tot sol no pot generar cap
ordre ni constituir cap punt de referència. Però de seguida sorgeixen Gea (un ésser femení,
la Terra), Tàrtar (un ésser masculí, la part més profunda de la terra) i Eros, l’Amor. Just
després de la menció de Caos, doncs, es produeix la diferenciació sexual i apareix la
potència que li dóna sentit convertint-la en una estructura procreadora. Com a confirmació,
al final del passatge tenim notícia de l’Èter, ja nascut de la unió de l’Èreb i la Nit. La
generació sexual és l’únic que emparenta aquests éssers primordials, encara sense forma
definida, amb la humanitat.
La continuació és coneguda. Gea pareix Úranos, el Cel, i de la unió de tots dos en
neixen els Titans, entre els quals hi ha Mnemòsine, Temis, i Cronos «de ment recargolada».
El grau d’antropomorfisme d’aquests déus encara és baix. Temis i Mnemòsine
personifiquen conceptes abstractes, la justícia i la memòria. Eren déus gairebé desproveïts
de culte. Però amb Cronos «de ment recargolada» fa acte de presència la primera forma
d’intel·ligència assimilable a la dels homes. Amb tot, com per recordar que la monstruositat
encara no ha quedat enrere, Gea engendra en aquest moment uns éssers de cent braços i
cinquanta caps que Hesíode qualifica d’«informes».
Tot i que en la generació de Gea i Úranos ja existeix Eros, la força que porta a procrear,
el procés de l’avenç generacional no es realitza d’una manera completa, perquè Úranos no
permet que els fills acabin de néixer: amagant-los sota terra, els manté dins el si de Gea,
com si no haguessin vist mai la llum. Quan Cronos, armat amb una falç, castra el seu pare i
li arrabassa el poder, ho fa atenent un prec de la mare Gea, que vol que els fills vengin «el
malvat ultratge»; vet aquí el primer acte violent motivat per un impuls justicier, un acte que
ha d’acostar el món a un ordre just. No és casual que una de les titànides sigui Temis, la
Justícia: un cop nascuda una divinitat d’aquesta mena, el principi que representa comença a
ser operatiu dins la història mítica.
En el pas a la generació següent, la dels déus olímpics, el nou sobirà Cronos torna a
bloquejar el principi genealògic: engoleix les criatures que li pareix Rea. Però quan ha
d’infantar Zeus, el seu últim fill, Rea es confabula amb Gea i Úranos; amaguen el nadó en
una cova i fan empassar a Cronos una pedra embolcallada. Mentrestant, sabem que Zeus
creix de pressa i prepara la venjança en aliança amb els residus monstruosos de les
generacions anteriors, els éssers d’un sol ull —que li lliuren el tro, el llamp i el llampec— i
els centbraços. Durant la guerra el món sencer trontolla, com si estigués a punt
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d’esfondrar-se el meticulós ordre familiar que ha anat construint Hesíode. Després de
vèncer, confiat en les armes que li han donat els seus aliats preolímpics, Zeus regna
definitivament sobre els mortals i sobre els immortals.
En aquesta història que va del Caos primordial fins a Zeus, la naturalesa dels déus que hi
intervenen es va modificant. El pas del temps, expressat en la successió de les generacions,
porta vers formes cada vegada més humanes, cap a un entorn més previsible i acollidor. El
procés cap a un major antropomorfisme s’atura amb els déus olímpics, que representen
l’ordre actual. Zeus s’enfrontarà encara a alguns monstres, com ara Tifeu, i els rengles
divins s’ampliaran amb fills del pare dels déus, però l’ordre ja no experimentarà cap canvi
essencial. La monstruositat primigènia ha estat dominada, diferenciada, relegada a algunes
zones marginals del nou ordre. Una de les funcions principals del mite, com observava
Hans Blumenberg, és crear distància respecte de les coses sinistres i inquietants. En
endavant, Zeus ja es comportarà com un simple pare de família dotat de poder reial, amb
els seus adulteris clandestins i la seva supervisió benhumorada de l’univers. Els fills ja no
l’amenaçaran, sinó que s’integraran en l’ordre vigent. La diversitat dels déus olímpics,
cadascun d’ells amb una atribució específica, garantirà el bon curs del món, sotmès a la
justícia del sobirà. La constitució d’aquest ordre olímpic és la consagració d’un ordre
juridicosocial: l’ordre imaginat en què vivien els grecs que s’explicaven aquest mite.

5
Tot contant una història, la Teogonia d’Hesíode consagra l’ordre dels déus a qui els grecs
retien culte; així el mite contribuïa a l’estabilitat de les institucions socials. Tota societat es
basa en la perpetuació de certes estructures, i en les societats premodernes aquesta
necessitat encara és més imperiosa. Per això les innovacions estan carregades
tradicionalment de connotacions negatives. Segons Hesíode una de les grans desgràcies de
la humanitat era que els fills no s’assemblessin als pares, que cada generació no fos una
còpia exacta de l’anterior. Però el fet és que sempre hi ha transgressions i cal assumir-les en
alguna mesura. El mite d’Hermes ofereix maneres de fer-ho.
Hesíode narrava el pas d’estadis de desordre a l’actual estat d’ordre; la seva història ens
diu que avui ja no hi hauria d’haver fets imprevisibles. Així l’atzar es manifesta com una
resta del període anterior a l’ordre actual, com un rastre del caos primigeni. Hermes,
justament, té bons tractes amb l’atzar. En grec, un guany inesperat, un cop de sort, és un
ἕρμαιον, un do d’Hermes. El déu transforma el desordre en una ofrena beneficiosa. Però
sempre hi ha un residu incontrolable: Hermes també és la divinitat dels saquejadors.
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L’Himne homèric que li està dedicat explica de quina manera Hermes es fa un lloc entre els
déus olímpics. Una disputa entre ell i Apol·lo permet delimitar els dominis de cada déu.
Hermes i Apol·lo, tots dos fills de Zeus i d’una divinitat menor, se situen al mateix nivell
genealògic; l’un, però, acaba de néixer, mentre que l’altre ja és un déu reconegut i integrat a
l’Olimp. L’enfrontament respon a una lògica de la llum i del llenguatge. Apol·lo sol rebre
l’adjectiu Febos, ‘el lluminós’, que també s’aplica al sol. A Hermes se’l celebra com a
«company de la nit»; infantat a les fosques, és un déu de les coses clandestines, les
ocultacions i els robatoris. Apol·lo no menteix mai, els seus discursos són rectes i
infal·libles com un tret ben llançat; Hermes és el déu dels trucs i les paraules recargolades, i
mira enrere mentre camina cap endavant. Però aquestes oposicions no s’expressen mai en
el poema amb aquesta pobresa esquemàtica. Com la Teogonia, l’Himne homèric a Hermes conta
una història.

6
Abans de les idealitzacions literàries, l’Arcàdia era una regió pobra del Peloponnès, de
valls abruptes sense conrear. Hi havia nascut Pan, el déu cabra, i els arcadis hi parlaven un
dialecte singular, diferent de les altres parles de la península, emparentat amb el de la
llunyana illa de Xipre. Al cim de Cil·lene, la muntanya més alta de l’Arcàdia, s’hi alçava un
temple d’Hermes. Era un lloc rústic i estrany —per a nosaltres i per als grecs que no hi
vivien.
L’Himne homèric a Hermes situa el déu en aquest lloc. Al començament ens recorda que és
enginyós (com Odisseu), de ment recargolada (com el destronat Cronos), bandoler, lladre
de bous, guia dels somnis, espia de la nit. És un déu d’exteriors, però també un ésser que
passa amb molta facilitat de dins a fora i de fora a dins; travessa les portes, però també les
sap defensar. I és un prodigi de maduració: «Nascut a l’aurora, al migdia tocava la lira, | al
vespre ja va robar les vaques d’Apol·lo que dispara de lluny.»
Acabat de néixer dins una espluga, el déu ja traspassa el llindar i troba per atzar una
tortuga viva, un «senyal benigne». Només de veure-la, la transforma anomenant-la
«companya de la dansa, amiga de la taula». El nen diví se l’emporta a casa recordant que a
fora és fàcil prendre mal; un cop dins, l’esbudella amb un cisell de ferro, hi clava canyes que
li travessen l’esquena, hi estén una pell de vaca, hi posa dos braços amb un travesser per
damunt i hi tensa set cordes de tripa d’ovella, en harmonia entre elles. Hermes toca una
escala musical amb la seva nova joguina i improvisa un cant sobre Zeus i Maia quan
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«s’abraçaven amorosament». La criatura d’un dia celebra el seu propi engendrament amb un
instrument acabat d’inventar.
La tortuga és una bèstia primigènia, una resta del desordre preolímpic que s’oposa a
l’àguila, l’ocell de Zeus. De tots els animals, és l’únic que no assisteix a les noces del déu
suprem. En matar-la i fer-ne una lira harmoniosa, Hermes ordena el món, com Zeus ho
havia fet abans en enfrontar-se als Titans. Posant-se a celebrar el seu propi engendrament,
intenta consagrar-se a si mateix mitjançant el mateix principi genealògic en què es basava el
cosmos hesiòdic. Però per alguna raó no n’hi ha prou. També s’haurà de convertir en
bandoler.
Mentre canta, a Hermes ja li vénen al cap altres pensaments; li agafa gana, surt de la cova
i pensa un «engany extraordinari» com els que tramen els lladres de nit. Quan fosqueja se’n
va a Pièria, la regió de les Muses i de l’Olimp, al nord de Grècia, on hi ha la cleda de les
vaques del déu Apol·lo, i se n’emporta cinquanta. Perquè no sàpiguen cap a on s’ha dirigit,
«gira les petjades» del bestiar —el fa anar cap enrere— i ell mateix camina a l’inrevés. (El
primer que havia fet Hermes amb la tortuga també era girar-la, per poder-la buidar: no hi
ha sentit sense recurrències.) Aquest robatori es produeix al mateix temps que una
demostració tècnica: el déu es fabrica unes sandàlies amb vímet, tamariu i murtra que li
permeten avançar d’una manera insòlita, «fora de camí».
Altre cop a l’Arcàdia, Hermes prepara un sacrifici de dues vaques. Les tomba d’esquena
(les gira, novament) i les mata amb violència, sense fer-ne rajar la sang ni ruixar-los el cap
amb aigua perquè facin un gest de consentiment, com era costum a Grècia. Rosteix la carn i
en fa dotze parts com si les preparés per als déus de l’Olimp —com si Hermes fos un
mortal—. Tot i la gana, l’himne remarca finalment que no es fa passar la carn per la «gola
sagrada»: si havia començat el sacrifici com un home, l’acaba com una divinitat. Hermes
fica tota la carn dins l’estable i la penja com a «senyal del seu recent robatori». Aquest
sacrifici anòmal que s’interromp per donar una forma simbòlica al delicte és impossible de
classificar segons els paràmetres de la religió grega; l’esmunyedís Hermes es resisteix a
acomodar-se als costums, com es resisteix a ser reduït a un concepte. Costa dir gaire més
que això: la història del mite diu coses sobre el déu que no es poden traduir a altres
llenguatges. La carn penjada a l’estable només és un senyal d’una estranyesa no copiada
d’enlloc, no imitada de ningú. Des de l’Arcàdia basta, Hermes es burla dels il·lustrats.
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7
Hermes torna al cim de Cil·lene, a casa seva, sense trobar-se ningú pel camí: ni déus, ni
homes, ni gossos. Entra «pel forat del pany de la cambra, semblant a un ventijol de tardor,
com una boira» i torna al bressol, sense deixar d’aferrar amb la mà esquerra la tortuga
transformada en lira. L’himne presenta ara una escena domèstica. Maia renya el seu fill, que
és «un gran neguit per als mortals i els immortals»; Hermes es queixa que la mare el tracti
com si fos una criatura. El déu li diu que sap una manera d’aconseguir que ells dos deixin
d’estar privats d’ofrenes i pregàries: vol abandonar la cova fumada i incorporar-se al món
resplendent dels olímpics. El seu recurs serà l’astúcia, el mateix que havia permès a Cronos
assaltar el cel.
Mentrestant, Apol·lo, buscant el seu ramat, presencia senyals prodigiosos. Un vell li
explica que ha vist un nen amb una vareta que feia anar les vaques cap enrere. Un ocell de
llargues ales li suggereix que era el fill de Zeus. Les empremtes que ha deixat Hermes tenen
una forma monstruosa. Un cop a Cil·lene, Apol·lo regira la cova mentre el déu acabat de
néixer s’arrupeix al bressol i s’hi amaga «com les brases sota la cendra», amb la tortuga ben
agafada. El germanastre l’amenaça d’enviar-lo al Tàrtar tenebrós, al mateix lloc on van anar
a parar els déus vençuts de l’ordre preolímpic. L’astúcia d’Hermes imitava Cronos; el destí
de Cronos també podria ser el seu.
L’himne comença a omplir-se de rialles. Davant les acusacions del germanastre, Hermes
es fa el distret xiulant; després emet dos presagis fisiològics que a l’antiguitat eren de bon
averany: un «servidor audaç del ventre» i un esternut. Apol·lo es cargola de riure. Tots dos
van a resoldre el conflicte a l’Olimp, on hi ha la balança de la justícia. S’agenollen davant
Zeus. Quan Apol·lo l’acusa, Hermes, com els mals mentiders, assegura que dirà la veritat.
Criticant defectes de forma com faria l’advocat d’un delinqüent, al·lega que el seu
germanastre no ha portat testimonis i que fa ús de la coacció física. Després d’esclafir
també en una tronadora riallada, Zeus ordena que tots dos busquin plegats les vaques i que
guiï Hermes, «el missatger» —l’anomena així, atribuint-li definitivament aquesta tasca—.
Quan mostra finalment el bestiar a Apol·lo, Hermes, atemorit, li toca la lira per fer-li passar
la indignació. L’himne fa ressonar una tercera rialla, posant-la altre cop en boca del
germanastre sorprès. El déu nounat celebra els déus immortals i la terra tenebrosa, i ho fa
κατὰ κόσμον (‘segons l’ordre’, ‘tal com escau’). Amb la cosmogonia que entona Hermes, la
construcció de la lira acaba complint la seva funció, la celebració de l’ordre astorador del
món.
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Les rialles deixen pas a la fascinació. L’invent d’Hermes bé val cinquanta vaques.
Apol·lo li promet que l’integrarà entre els déus olímpics, que el farà un guia pròsper i
gloriós entre els immortals, que l’obsequiarà amb dons magnífics; a canvi, es queda la lira i
presidirà en endavant la música i la poesia. Hermes es queda el ramat i serà déu dels
pastors. A partir d’aquest moment les vaques divines, que vivien al marge de les lleis
biològiques, començaran a parir: Hermes també serà un déu de la fecunditat. Amb
l’intercanvi d’atribucions es consagra l’ordre vigent i s’hi incorpora aquella criatura
estrambòtica i nocturna. Hermes encara demana a Apol·lo que li concedeixi el do de
l’endevinació; el seu germanastre només li ofereix les abelles, insectes proveïts d’uns dots
profètics ambivalents: si han menjat mel, fan vaticinis verídics; si no, brunzeixen i
enganyen, com Hermes mateix. L’amistat entre contraris que l’himne acaba celebrant no
exclou les mentides.
Allò que solem expressar amb fórmules abstractes o generalitzadores —Hermes, déu de
la fecunditat, dels lladres, dels pastors— s’expressava en el mite narrativament. Nosaltres
parlem de símbols; els grecs contaven històries. Per això, quan traduïm els mites al
llenguatge antropològic o filològic, els déus sempre se’ns escapen. I, entre tots els déus,
potser el més esquitlladís és justament Hermes, amant dels viatges, dels llindars i dels
canvis, boira que s’esmuny a través dels panys.
En un oracle que presidia el déu, a la vasta àgora de l’antiga ciutat de Fares, al
Peloponnès, s’alçava un Hermes de pedra barbut i quadrangular. Al davant hi havia un
fogar amb diverses llànties de bronze fixades amb plom. El consultant penetrava a l’àgora
al caure de la tarda. Cremava encens al fogar, omplia les llànties d’oli i les encenia. Després
de deixar una moneda local a l’altar que hi havia vora la figura del déu, xiuxiuejava a
Hermes una pregunta sobre el futur. Tot seguit es tapava les orelles amb les mans i
arrencava a córrer. Un cop fora de l’àgora s’apartava les mans de les orelles. Ara ja estava
preparat per escoltar. Les primeres paraules que sentia, tant era que les pronunciés un
aristòcrata, una nena o un esclau, eren la resposta del déu.
El tret més recurrent de les històries sobre Hermes és aquest esforç per donar sentit a
l’atzar. Sempre el veiem en la transició entre el que és fortuït i el que és significatiu, entre el
dins i el fora. Sense els seus senyals, les angoixes de la vida serien més insuportables; sense
la seva porció de desordre, el món seria un paisatge glaçat.3
Barcelona, 2012-20133
NOTA BIBLIOGRÀFICA.— Vet aquí els textos que he tingut més presents o que m’han estat
més útils a l’hora de redactar el meu: Hans BLUMENBERG, Arbeit am Mythos. Suhrkamp,
3
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Frankfurt del Main, 1997; Filippo CÀSSOLA (ed.), Inni omerici. Fondazione Lorenzo Valla /
Mondadori, Milà, 1995; Francesc J. CUARTERO IBORRA (ed.), Hesíode. Teogonia. Adesiara,
Martorell, 2012; Laurence KAHN, Hermès passe, ou les ambiguïtés de la communication, François
Maspero, París, 1978; Claude LÉVI-STRAUSS, L’antropologia davant dels problemes del món
modern, trad. d’Anna Torcal García, Proa, Barcelona, 2012; Jean-Pierre VERNANT, «HestiaHermès. Sur l’expression religieuse de l’espace et du mouvement chez les Grecs», dins Mythe
et pensée chez les grecs. La Découverte, París, 1990, pàg. 153-201, i «Das mythologische
Problem» (original francès del 1981), dins Wilfried BARNER, Anke DETKEN i Jörg WESCHE
(eds.), Texte zur modernen Mythentheorie. Reclam, Stuttgart, 1997, pàgs. 242-247. La citació de
Francesc Pujols prové del llibre VIII d’El Nuevo Pascual o la Prostitución. Novela compuesta por
don Augusto de Altozanos. Edicions i Propostes Culturals Andana, Vilafranca del Penedès, 2005,
pàg. 79. A més de la versió poètica de Joan Maragall feta sobre una traducció en prosa de
Pere Bosch Gimpera, l’Himne homèric a Hermes es pot llegir en una traducció recent de Maria
Rosa LLABRÉS RIPOLL: Himnes homèrics, Edicions del Salobre, Port de Pollença, 2009, pàg. 5174.
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DOSSIER
SATÍRICS

LA CIUTAT A LLOURE,
RECULL INÈDIT DE LLORENÇ MOYÀ

Miquel Àngel Vidal

1. Poesia satírica i popular de Moyà
Els crítics han anomenat la darrera etapa de la poesia de Llorenç Moyà, que va des de
1977 a 1981 (any de la seva mort), com a satírica i popular. La denominació és prou
correcta per aplicar a la creació literària d’aquests anys, encara que no totes les obres que
escriví durant l’últim període de la seva vida responen a aquests paràmetres. El cert és que
les dues obres poètiques més importants, les Gloses d’Un Xafarder, publicades al diari Última
Hora, i les Oracions per necessari (escrites el 1981 i publicades parcialment i pòstuma el 1983, i
de manera completa el 2004) sí que connecten amb la poesia popular i satírica, igual que les
seves quatre trilogies de sainets en vers —La fira de les banyes (1979), La importància de tenir un
siurell (1979), El ball de les baldufes (1979-1980) i La rebel·lió dels mascles (1980-1981)—, mentre
que els inèdits La ciutat a lloure i Goig de goigs, no encaixen del tot bé dins aquesta
classificació. El primer, a pesar de compartir amb aquestes obres l’element humorístic i
irònic, és un llibre essencialment desencisat; i els Goigs, malgrat el seu caràcter semipopular,
són poesia religiosa de to greu i sense un bri de comicitat.
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Després de l’etapa de poesia intimista i amorosa, que es tancà el 1975 amb I tanmateix
pallasso..., durant gairebé dos anys Llorenç Moyà sols va escriure alguns poemes esparsos,
fins que el setembre de 1977 començà a publicar les Gloses d’Un Xafarder al diari Última
Hora, de Palma, tot encetant aquest darrer període en el qual predominà la senzillesa formal
i el to humorístic. Moyà havia canviat de registre. Havia fet una passa més en la seva
evolució poètica. En els anys 50 havia transitat de la influència de l’Escola Mallorquina al
barroquisme, i en els anys 60 a l’ús de mites clàssics, i llavors en els 70 a l’intimisme. A
partir de 1977 deixà enrere la interiorització i la confidència, i reprengué el camí que havia
iniciat amb Un barret per a cada home (1967), el de les dècimes crítiques, amb un to sarcàstic,
sobre la realitat que l’envoltava.
L’humor i la sàtira també són formes d’inconformisme, de crítica i de denúncia i, un cop
finida la Dictadura amb la mort de Franco, trobà molts de motius per censurar a l’època de
la Transició. Si durant el franquisme, la llibertat fou el seu tema prioritari, després foren
sobretot les actituds regressives el blanc de la seva ironia: l’anticatalanisme, els nostàlgics
del franquisme, la hipocresia política i social... En aquesta etapa hi ha una diferència
substancial respecte a la seva poesia anterior: ens trobam un Moyà més preocupat pel
contingut que per la forma. Es completa així la seva evolució poètica: de ser un «orfebre de
la llengua», un poeta esteticista, preocupat molt més per les qüestions formals i estilístiques
que pel contingut durant l’època d’obediència de l’Escola Mallorquina i el barroquisme,
passà a un equilibri entre el fons i la forma durant l’etapa classicista i intimista, per acabar
en els darrers anys de la seva vida atorgant més importància al missatge i deixant de banda
la preocupació formal.
És una època realment fecunda perquè, a més de dotze peces dramàtiques que abans
hem esmentat, escriví milers de versos (tan sols les Gloses d’Un Xafarder en sumen més de
6.000). A més de les Gloses,4 escriví el recull inèdit La ciutat a lloure —compost a l’estiu de
1978—, la col·lecció de goigs que intitulà Goig de goigs5 —escrits entre 1978 i 1981— i el
recull Oracions per necessari6 —que va confegir el 1981. La característica més important que
uneix aquestes obres, a part del caràcter popular i la preocupació més pel missatge que per
la forma (amb l’excepció dels Goigs), és l’ús de l’heptasíl·lab. Si a l’època intimista
predominava l’ús del sonet i del decasíl·lab, aquí senyoreja la dècima i usa exclusivament el
4

Acaba d’aparèixer una edició de les Gloses d’Un Xafarder: Editorial Moll, Palma, 2013. Selecció i estudi
preliminar de Miquel Àngel Vidal.
5 Vegeu Miquel Àngel VIDAL, «Els Goigs de Llorenç Moyà», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
LVI: Miscel·lània Albert Hauf. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013, pàg. 207-239.
6
Vegeu Gabriel de la S. T. SAMPOL, «Introducció», dins Llorenç MOYÀ, Flos sanctorum. Oracions per necessari.
Consell de Mallorca (Mixtàlia 5), Palma, 2004.
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vers heptasíl·lab. També és l’únic vers que usa a les obres de teatre que escriví durant
aquests anys. Aquest fet demostra el marcat caràcter popular de la seva producció final.
L’única d’aquestes quatre obres que no ha estat estudiada és el recull inèdit La ciutat a
lloure. Aquí en publicam un tast (8 dècimes) i en feim un primer estudi sobre aquesta obra
desconeguda de l’escriptor binissalemer.
2. La ciutat a lloure
2.1. Qüestions textuals, temes i to del recull
Dels tres darrers reculls poètics de Llorenç Moyà roman inèdit La ciutat a lloure, un llibre
de poemes breus. A l’A[rxiu] L[lorenç] M[oyà] G[ilabert] hem trobat un manuscrit
d’aquesta obra. Consta de 42 fulls: un de portada i 41 dècimes a bolígraf blau a una sola
cara. Porta el subtítol Barris de Ciutat. Epigrames i fou escrit a Binissalem entre juliol i agost
de 1978.
L’estructura mètrica és, com en la majoria de composicions d’aquesta època, la dècima,
que segueix el mateix esquema mètric de totes les altres: heptasíl·labs que rimen abbaaccddc.
També empra el to de la poesia popular d’aquests darrers anys, però el tema, la ciutat de
Palma, és nou. Pensem que Palma com a tema no apareix a la poesia de Moyà, excepte en
aquesta obra i en algunes Gloses d’Un Xafarder, que tracten sobre la inseguretat ciutadana i la
política municipal.
La ciutat a lloure és un recull de trenta-vuit dècimes sobre els barris de la ciutat de Palma
i, tot seguint l’arquitectura habitual dels seus poemaris, hi afegeix dues dècimes
d’introducció («Dedicatòria» i «Pròleg») i una de «Colofó». Té un caràcter més crític i
burlesc que descriptiu. Sobretot és molt punyent amb els canvis i la degradació que estan
sofrint els barris per mor del turisme i la immigració. Enfront de la visió idealitzada de
Binissalem, del món mític de Robines, Palma es observada des d’una perspectiva realista i
menystenidora. La ciutat apareix lletja i degradada. La visió és deformadora: no pretén
mostrar-nos una imatge objectivament realista, sinó que cerca els aspectes negatius de la
ciutat i de la transformació que estava patint en els anys 70.
La visió crítica en alguns poemes sembla un rebuig a la forma de vida actual amb un
deix certament reaccionari com succeeix a les dècimes «Barri gòtic», «Plaça d’Espanya» o
«Entorns de Gomila». L’enyorança del temps passat ve aquí perquè la desaparició del món
antic i caduc no ha portat cap milloria, ben al contrari ha estat substituït per un món lleig,
ple d’edificis sense ordre ni concert, d’immigrants peninsulars, i de personatges que han
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proliferat amb el boom del turisme: estrangers, prostitutes, xaperos, hotelers i nous rics. La
descripció amb to burlesc i desencisat d’aquesta substitució la podem veure clarament
reflectida al poema «Carrer de Sant Jaume»:7
L’alta botifarraria
abans sojornava aquí.
Avui no en resta ni un bri
de l’antiga galania.
Els palaus, un cada dia,
es venen a dret i a tort
però tothom sap, per sort,
qui habità els antics paratges:
es posen quatre llinatges
a les esqueles de mort...

El nivell d’exigència poètica, igual que en la resta de dècimes, no és tan elevat com en
altres obres. Moyà no té la cura formal de les etapes anteriors (que havia estat la principal
característica de la seva poesia) i cau, a cops, en els rebles i en un cert prosaisme. Un
exemple clar és la dècima «Son Gotleu», en la qual la crítica a l’allau de la immigració, a
l’amuntegament i a la vulgaritat arquitectònica del barri perd efectivitat per la precipitació
en la troballa de les rimes:
Si l’examines prou bé
no és Múrcia ni Andalusia,
però aquella rodalia
un poc d’ambdues en té.
Tothom se’n va al seu quefer,
perquè no són mans xereques,
però entre infants sense beques
i els pisets amb un terrat,
sembla el barri de pitjat,
un caixó de figues seques.

La senzillesa, la gràcia i l’espontaneïtat de les composicions de to popular no són
incompatibles en absolut amb un alt alè poètic i Moyà ho demostrà tant a Oracions per
necessari com a les peces dramàtiques escrites per aquesta època. Però aquest alè, aquesta
inspiració no arriba als mateixos cims en les dècimes de La ciutat a lloure.
El to és desencisat i pessimista. El poeta reflecteix el rebuig que sent cap a la ciutat
actual. Usa essencialment l’humor i la ironia per incidir en aquest rebuig, com fa també en
les Gloses d’Un Xafarder.
Els poemes varen ser composts entre juliol i agost de 1978 a Binissalem. Això vol
Transcrivim els textos d’acord amb la normativa ortogràfica vigent. Donam en cursiva els mots que
Moyà posà entre cometes.
7
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dir que escriví sobre Palma sense ser a la ciutat; per tant descrivia records i imatges de llocs
que no tenia al davant. La memòria selectiva és, com hem dit abans, deformadora i incideix
sobretot en els aspectes negatius de l’urbs.
2.2. Contingut dels poemes
Els poemes, condicionats per la forma, són breus i habitualment sols desenvolupen un
tema i sense gaire profunditat. Aquesta brevetat condiciona també que, com ja hem dit, hi
hagi poques descripcions. Per tant, malgrat els títols, els llocs de la ciutat són excuses per
desenvolupar una escena o per mostrar-nos personatges que es mouen per aquests espais.
Si en general les dècimes són molt prosaiques, tant la «Dedicatòria» inicial al Gran i
General Consell com el «Pròleg» són bones mostres de l’estrofa. En aquesta darrera es
dirigeix al mallorquí que estima Palma, a la qual vol cantar «trenant idees i rimes» i, com a
les invocacions dels poemes clàssics, demana llum a Apol·lo per fer el seu «glosat» «amb tot
l’esment necessari».
En les trenta-vuit dècimes fa una crítica a allò en què s’ha convertit la ciutat i les
gents que l’habiten (en realitat a allò que era i als qui l’habitaven a finals dels anys 70, que és
el moment que Moyà escriví el recull). Podem dividir-les en tres apartats: llocs del centre
històric, barriades i llocs d’extramurs i escenes a llocs indeterminats.8
No hi ha un ordre estricte, però les primeres dècimes són, en general, les del centre
històric i d’intramurs. Són, a més, el grup més nombrós. La crítica ve aquí acompanyada
d’humor i no és tan àcida com a les de les barriades allunyades del centre de la ciutat.
A «La Drassana» no hi ha cap descripció del lloc. Sols incideix que la plaça plena de
gent, de bars i de crits, amb gitanes venent clavells i joves fumant «porros de fumassa blava» i
«on abans la mar s’alçava / ara hi naufraguen els gats».
Dedica dues dècimes a «La Calatrava», i tampoc a cap de les dues no hi apareixen
elements descriptius. La primera és més humorística i parla de les festes de sant Cristòfor
en aquest barri. La segona, molt més dura i crítica, és sobre els immigrants: «Part del Sud i
Portugal / s’han fet seva com esclava / més de mitja Calatrava». És la conseqüència de «la
grandeur del Franco-Imperi», amb aquest equívoc fa un atac al franquisme que no sols va
permetre sinó que va fomentar l’allau d’immigrants.
Tampoc a «Santa Creu» hi ha elements descriptius. El centre de la crítica en aquesta
dècima són els ultradretans que en dies assenyalats hi van «per celebrar les punyetes / que

Tot i que l’enderrocament de les murades es produí entre 1902 i 1934, Moyà possiblement tenia present
les seves delimitacions mentre escrivia els poemes.
8
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els donà greix i lluor», i conclou: «no els són de profit tals juntes / perquè les coses difuntes
/ l’únic que fan és pudor.»
«Baluard del Príncep» és una queixa contra l’atemptat arquitectònic que fins fa ben poc
fou visible a la ciutat de Mallorca.9 La reflexió final incideix en la impotència del ciutadà
davant aquestes salvatjades urbanístiques: «sovint tant es tuda / l’entorn diví i humà, / que
hom voldria protestar / i ha de restar boca muda...». També a «Baluard de Bab al-Belet» es
refereix al mateix tema. Aquí hi ha, però, una referència amb una paronomàsia als bàrbars o
barbarescs que han permès i fet la construcció: «portes de nit i de dia / marca de ferro i
grillons / i ets, malgrat els teus canons, / esclau dels de Barbaria.»
A «Barri gòtic» tampoc no hi ha elements descriptius. Ens parla de la gent que l’habita i,
sense relació lògica, passa a la metàfora dels «clots» que hi troben «per girar-hi el peu /
desprevingudes fadrines», la qual cosa li serveix per acabar fent una crítica reaccionària a les
relacions extramatrimonials: «avui sense casament / al món posau nins i nines.»
«Plaça de Cort» és un dels poemes on apareix l’oposició passat / present («temps
enrere» / «avui»): enfront de com eren de feineres les gents del passat, critica la ganduleria i
la peresa dels actuals «estadants de la Sala» (suposam que es refereix tant als funcionaris
com als polítics).
A «Museu de Mallorca» afalaga el continent i el contingut del museu, però la critica final
és sobretot al poc interès que desperta entre els ciutadans: «si hi ha sort, qualque jorn, / s’hi
passegen quatre rates.»
A «S’Hort del Rei» ens descriu l’escena dels jubilats «prenint la fresca» i els xaperos (usa
la forma castellana original chaperos) a l’aguait de «la conquista possible». Aquí els elements
que descriu són testimonis de l’escena: «el rítmic cantussol / de l’aigua que brolla i tresca» o
«el foner incommovible» que «llança eternament un mac».
En «El Born» torna a aparèixer l’oposició passat / present, tot fent incidència en la
vulgaritat actual: «On abans el senyoriu / hi lluïa cada estrena», ara els estrangers («raça
blonda») «en colla asseguda als bancs, / s’atipa d’ous i entrepans, / amarats de Coca-Cola.»
Del «Baluard de Sant Pere» ens diu que es troba a un «magnífic puig» i l’anomena
«miranda insubstituïble»; es tracta d’una reflexió poc reeixida sobre el pas del temps («A mi
el desig em fibla / de guaitar-hi el temps que fuig») perquè al final, i sense cap causa lògica,
es burla d’aquest impuls: la peresa («la santa pardaleria») no li permet el record.
A «Via Jaume III» tornam a l’antagonisme passat / present: en el passat a quest carrer hi
va voler viure l’aristocràcia, però el pas del temps ha estat negatiu: «Mes després esdevingué
9
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/ tan trescada i renouera, / tan pintada i mercadera / i mascarada de fum», i en l’actualitat
la gent hi «viu com dins una ratera».
«La Gerreria» és una de les dècimes més críptiques de tot el recull: ens descriu la feina
del gerrer i conclou el poema amb aquests dos versos: «perquè de l’avort jo en fugi / daume el cavall d’un siurell». No hi ha cap element que ens faci entendre per què parla de
l’avortament. És possible que es refereixi metafòricament a Palma o, si més no, a l’art
modern o a les màquines (potser per enyorança del treball manual i dels oficis antics), però
no queda gens clar en el poema.
«L’Argenteria» també sembla un poema de nostàlgia dels oficis antics, però s’acaba
convertint en la constatació que els habitants, els xuetons (no diu la paraula però es desprèn
del substantiu que coincideix amb un dels llinatges: «es conjuminen aquí / moraduix i
tarongí»), no s’han mudat del barri. En els versos finals s’hi pot intuir un cert menyspreu
per l´ús de tòpics referits als conversos: «a cada vitrina plata / i a cada portal un nas.» És un
poema curiós si pensam que a la seva obra dramàtica El fogó dels jueus (1963), Moyà féu una
crítica duríssima a la intolerància religiosa i als darrers actes de fe del segle XVII.
A «Plaça de Sant Antoni» el tema és la prostitució. No es tracta d’una crítica al comerç
sexual sinó del desenvolupament d’una escena. Comença amb la descripció negativa de la
plaça («Sant Antoni és una plaça / que té garrits environs: / pisetxos i carrerons / i aquí i
allà una bagassa»). Llavors, parla del client («Si a qualcú allò li cou massa / i vol quedar
descansat») i en els quatre versos darrers suggereix un barroer servei sexual: «primer
s’empassa un tallat / dins una tassa poc neta, / després puja una escaleta / i en baixar ja el
du espolsat...»
En «El Passeig de Sagrera» reivindica l’estatut d’autonomia. Ens parla del Consolat de
Mar, l’edifici que fou seu del Moviment (usa la ironia: «que res de bo no movia») i que ara
és la Presidència del Govern de les Illes Balears. L’autor cerca la complicitat del lector usant
la primera persona del plural. Cal dir a Madrid que som «soca» i no «un bord brostim», i
conclou: «l’autogovern l’exigim / perquè és un Dret que ens pertoca». Connecta tant pel to
com pel tema amb les gloses d’Un Xafarder dedicades a reivindicar l’Estatut.
A «Plaça d’Espanya» també, per incidir en el tema del passat / present, apareixen els
adverbis «abans» / «ara» ja en els dos primers versos: «Abans fou Joanot Colom / ara és
Plaça d’Espanya...». Tot i que no en fa cap comentari, la simple exposició de la substitució
del nom sembla una traïció a Mallorca i al seu passat. Però la dècima és, en realitat, una
crítica als joves ociosos: «Amb modes, al cine apreses / es palpen Paus i Tereses, / senzills,
gloriosament / i mengen ―trucs del jovent― / palomitas i hamburgueses».
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Com hem vist a «Carrer de Sant Jaume», reproduït anteriorment, també hi ha el desencís
per la desaparició del món antic de l’aristocràcia i la burla als sobrevinguts, els nous rics,
que compren els seus palaus.
Quant a les dècimes que fan referència a barris d’extramurs, cal dir que solen ser més
càustiques. Són dotze en total.
Les dues dècimes que duen per títol «El Molinar» estan en l’ordre del recull mesclades
amb les dedicades al centre antic i, com les que pertanyen a aquest grup, no són molt
incisives. En la primera es produeix altre cop la dicotomia abans / ara, és a dir passat i
present, en la qual el primer té aspectes positius que s’han perdut en el segon. Els molins,
en el passat, feien bon servei, però ara ja no es mouen «al buf del vent / perquè el progrés
virulent / li posa negre termini». En la segona dècima, critica que «el qui més té / i fins i tot
l’estranger / talla i cus a la Badia», sense l’oposició dels mallorquins que l’habiten. Es burla
de la resignació dels «estadants» que veuen com s’espatlla la fesomia del barri i res no fan
per evitar-ho: «¿És que no tenen pilotes / per jugar a tenis com cal?».
També en «El Jonquet» es palesa que els molins avui dia ja no tenen la funció del passat
(«ni un sol molí no difon / l’alba pau de la farina»), sinó que ara sols serveixen de refugi a
les parelles («Les fadrines i els fadrins / sempre hi afinen la porta») o de local per a sales de
festa («els cors empolsina / amb els planys del saxofon»).
«Les Avingudes» és també una excusa per fer una crítica a la proliferació dels bancs en
l’actualitat. Abunden les al·lusions als doblers: «metàl·lic», «dòlars», «francs» i «pessetes». La
reflexió final és sobre els crèdits: tot i que «fa senyor dur roba neta / amb perfum d’antic
baül», sols te’ls concedeixen si tens «bon cul» (cal interpretar aquesta barroera metàfora
com a propietats o alguna cosa que t’avali).
Quant al «Passeig Marítim», en aquells moments estava dividit en dues parts: rics «a la
dreta» i pobres «a l’esquerra» (ara només queden els rics), però no hi ha cap descripció.
Critica que sempre estigui en obres i que les palmeres mai no arriben a ser verdes «per les
emanacions». Els dos versos finals incideixen en el tema passat / present i palesen la poca
alçada poètica d’algunes d’aquestes dècimes: «on abans veies calons / ara hi veus surar la
merda.»
A «Plaça Gomila» tampoc no hi ha cap descripció. És una escena que podria
protagonitzar tant un gigoló com un xapero. Tracta d’un jove que, a un night club, «neteja
bolsos i pica / mentre escolta la musica / i un etern cubata beu». Acaba explicitant la seva
activitat: «Sols de nit ell fa feina, / sempre amb amo variat; / a posta el jove aturat / entre
les cames du l’eina».
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El Terreno» comença amb una descripció negativa del lloc: «Hotels plens al cent per
cent, / jardinets de flors pansides / i xalets d’escasses mides / entre torres de ciment». En
realitat és una excusa per mostrar-nos una escena de transvestits: «A un bar travestís bevent
/ cubates, anís i menta / mentre un invertit es venta / amb un joc subtil de mans». Sabem
que l’escena és part de la crítica al món actual pels dos versos finals en els quals torna a
incloure els adverbis que ens representen el passat i el present: «i la mar, oberta abans, / ara
enclosa i purulenta».
A «Castell de Bellver» també hi ha l’oposició món passat / món actual: enfront de la
història que representa el castell, el pas del temps («ha girat l’oratge / des del cim al propi
fons») ha conduït a l’obscenitat actual: «ara colles de turistes / hi forniquen pels racons».
A «Entorns de Gomila» diu que ja no queda cap jardí ni vistes a la mar, però que
constantment passen «motos a tot gas» amb el perill d’atropellar els vianants. Torna a
l’oposició passat / present: «on abans altives castes / hi cremaven els jueus» les coses no
han millorat gaire perquè «ara hi regategen preus / escolars i pederastes», al·lusió a la
prostitució adolescent. Aquí intuïm que l’autor volia criticar tant la cremadissa de jueus com
la prostitució juvenil, tot i que no s’explicita.
A «Sant Agustí» hi ha una crítica als llocs on s’han establert colònies d’estrangers. Es
dirigeix a un tu (lector) i l’adverteix que si va a Sant Agustí ho trobarà ple de «carn de cuixa
i mamella», és a dir, ple d’estrangeres. Allà ni el mallorquí ni el castellà li serviran per
comunicar-se. Si observa al voltant, comprovarà «que l’Illa engendra / l’estructura
gratacel... / I a la torre de Babel / és difícil fer-se entendre!».
A «Cala Major» també hi trobam una visió negativa i degradada del present enfront del
paisatge idíl·lic del passat. Així, doncs, hi ha un fort contrast entre l’ahir («Era una platja
voltada / de pites, càrritx i pins. / Era enveja dels dofins») en què el pintor Herwin Hubert
«en féu la seva estimada, / d’aquell delitós barranc», i l’avui («Ara és puta de coll blanc, /
degradada vora l’ona / i passar amb ella una estona / ja no ho paga ni de franc»).
A «Can Pastilla-Arenal», igual que a l’anterior, torna a oposar passat i present (i també
parla a un tu lector), però aquí la crítica prové essencialment del to burlesc:
El que abans era arenal
pins, mates i aritges seques,
avui són bars, discoteques,
grans hotels i algun hostal.
Abans, si anaves de sal,
un pic o dos per setmana
hi nedaves ple de gana,
però avui, encès de pell,
per remullar-t’hi el siurell
has d’empènyer carn humana.
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En el recull hi ha sis poemes que no fan referència a cap barriada ni a espais concrets de
Palma. Són també sobre personatges de la ciutat o escenes que s’hi produeixen.
A «Població flotant» critica els «hidalgos de Castella» que tot i viure sols una temporada a
Mallorca volen manar (usa la dita popular: «dur pel mànec la paella»), però no volen
embrutar-se fent feina: «del cuento en fan el seu viure, / perquè no els taqui el treball».
«La passejada diària» és l’escena d’un atracament. Es dirigeix a un tu, una dona que
passeja i que no té identificació concreta (l’anomena «illenca»). El seu passeig per la ciutat
es veu pertorbat amb una successió de fets quotidians molests («Cada mitja hora un bus de
SALMA,10 / a cada passa tres cans»), i té un lamentable desenllaç: «una moto, que un llamp
sembla, / el bolso et pren de les mans».
A «Barri parroquial qualsevol» la situació és inconcreta. Es tracta d’una crítica irònica a
la submissió als immigrants peninsulars: «Hem d’afalagar bé l’hoste / que ve en pla
conqueridor. / Savi és ell, nosaltres no». És una submissió sobretot cultural i lingüística i
l’exemple més evident el troba a les misses de les esglésies de Palma que fan «bells oficis
divins / en castellà dels més fins». La conclusió és tan exacta com dura: «i així un pic més a
ca nostra / ens foten als mallorquins.»
«Bloc qualsevol de gratacels» és una crítica a la destrucció de Mallorca i, especialment,
als grans edificis que a finals dels anys 70 s’estaven construint per tot Palma. La crítica
acaba dirigint-se a l’actitud colonial d’Espanya respecte de les Illes: «com manegen les
Espanyes / llurs colonials confins: / li arrasen illes i pins / i li esclafen deu muntanyes».
Els dos darrers tampoc no estan dedicats a barris: un és «Night-club de ligue» en què el
tema són els joves picadors. Suposam, pels dos versos finals («és indiferent el sexe / per al
gaudi sexual») que es refereix a joves que es prostitueixen. L’altre, «Els veïns», és una
espècie de digressió poc elaborada dels qui volen treure profit del turisme i els estrangers.
Tanca el recull el «Colofó» que, com tots els que escriví i que rematen habitualment les
seves obres poètiques, fa referència a l’autoria i especifica el lloc de redacció, Can Gelabert
a Binissalem (el «seu casal secular, / que té a Robines Augusta»), i el moment temporal
(«l’estiu del setanta-vuit») en què el realitzà.
2.3. Senzillesa estilística
Les dècimes de La ciutat a lloure, tot i no ser tan inspirades com les d’Oracions per necessari
(per comparar-les amb una obra de la mateixa època), compleixen la funció crítica per a la
qual foren escrites. El llenguatge és senzill i el lèxic no gaire recercat (a cops, fins i tot,
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vulgar). L’adjectivació és escassa i amb més especificatius que explicatius. Abunden, en
canvi, els substantius, fet que ens demostra el conceptualisme que predomina en els
poemes. La senzillesa formal es pot comprovar amb l’ús escàs de figures retòriques. Igual
que a les Gloses d’Un Xafarder, la més habitual és la metàfora i, com ocorre en aquestes
dècimes, la intenció d’imitar el llenguatge popular a cops el fa caure en una volguda
ordinariesa: parla d’«eina» per indicar els atributs masculins, «clot» per significar que les
fadrines «cauen» en la seducció, o «puta» per presentar Cala Major i la degradació que ha
sofert l’indret.
Hi ha un ús exagerat de castellanismes (bolso, porros, cubata, cuento, chaperos, palomitas,
travestís, ligue...), i fins i tot alguns estrangerismes (bianchi, night-clubs, grandeur, souvenirs...). La
intenció sembla ser demostrar que el llenguatge del carrer també s’ha contaminat de la
immigració i el turisme.
Els adverbis «abans» i «ara» o «avui» apareixen constantment als poemes. Representen
l’oposició passat / present amb unes clares connotacions: l’abans, els temps pretèrits són
vists positivament, mentre que l’avui, el moment actual, és negatiu. Més que una mirada
nostàlgica al passat, que sols queda suggerida, es produeix sobretot una crítica i menyspreu
vers el present.
Les construccions sintàctiques també són senzilles. Hi ha escassos hipèrbatons i, quan
es produeixen, habitualment són per la necessitat de rima més que per la voluntat de
fracturar l’ordre lògic de l’oració.
4. Conclusió
La ciutat a lloure és una obra menor de Llorenç Moyà. Tot i que el recull com a
conjunt està per sobre de bona part de les dècimes de les Gloses d’Un Xafarder i que, en
general, són una mica més elaborades, estan lluny de la perfecció assolida a Flos sanctorum.
La motivació per escriure-la degué ser fer una crítica al que ell considerava la decadència de
Ciutat. És la mateixa actitud que a la primera època: l’enyorança d’un món perdut i el
rebuig als canvis, però la diferència és que aquí, més que de nostàlgia, la mirada és de refús:
el resultat és una crítica escèptica a allò en què s’ha convertit l’illa i, a més, no hi veu
esperança de millora. El poeta és testimoni que tant Mallorca com Palma han estat
transformades pel turisme i la immigració, i que no ha estat una transformació gradual i
assumida, sinó ràpida i traumàtica, que ha fet trontollar la llengua i la culturam, i ha destruït
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el paisatge i, fins i tot, el mode de vida illenc. El resultat d’aquest fet és negatiu i així ho
reflecteix. Usa, això sí, un to humorístic i irònic que impregna tot el recull.
De tota manera, el que podria haver estat un interessant llibre crític sobre la ciutat i
els canvis que ha patit des dels anys 60 no acaba d’assolir el seu propòsit per una certa
descurança estilística. L’autor sembla deixar-se portar per la precipitació i no poleix gaire els
poemes. Fan la sensació que, un cop escrits, no haguessin passat el sedàs de la correcció.
Pareixen fets a corre-cuita, sense gaire esment formal. Aquesta sensació d’elaboració
precipitada fa que el recull perdi part de la seva eficàcia denunciadora. També pel mateix
motiu la visió pessimista, negativa i desencantada d’allò en què s’ha convertit Palma és poc
suggeridora i massa didàctica i explícita. Tanmateix, és una obra interessant com a
complement de les obres majors en tant que ajuda a conèixer millor l’escriptura
calidoscòpica de Moyà.
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Apèndix: Selecció de La ciutat a lloure

PRÒLEG
Mallorquí que Palma estimes
perquè ens és cap i casal,
vull cantar-la així com cal
trenant idees i rimes.
Apol·lo, si no escatimes
llum al meu cap llorejat,
desgranaré el meu glosat
amb tot l’esment necessari,
com si fos un viu rosari
fet de barris de Ciutat.

LA DRASSANA
La plaça de la Drassana
és plena com l’ametló:
un bar a cada racó
i crits de gent jovençana.
Allà la raça gitana
ven clavells per unitats
i, fumant sofisticats
porros de fumassa blava,
on abans la mar s’alçava
ara hi naufraguen els gats.

SANTA CREU
A Santa Creu hi ha escaletes
que pugen els veïnats
i en certs dies senyalats
també ho fan els ultradretes
per celebrar les punyetes
que els donà greix i lluor.
I ni que omplin un racó
no els són de profit tals juntes
perquè les coses difuntes
l’únic que fan és pudor.
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S’HORT DEL REI
Jubilats prenint la fresca
i a l’hivern torrant-se al sol
vora el rítmic cantussol
de l’aigua que brolla i tresca.
Flors del temps entre verdesca
i, ara guait ara m’amag,
chaperos badant el sac
a la conquista possible
mentre el foner incommovible
llança eternament un mac.

CARRER DE SANT JAUME
L’alta botifarraria
abans sojornava aquí.
avui no en resta ni un bri
de l’antiga galania.
Els palaus, un cada dia,
es venen a dret i a tort
però tothom sap, per sort,
qui habità els antics paratges:
es posen quatre llinatges
a les esqueles de mort...

PLAÇA DE SANT ANTONI
Sant Antoni és una plaça
que té garrits environs:
pisetxos i carrerons
i aquí i allà una bagassa.
Si a qualcú allò li cou massa
i vol quedar descansat,
primer s’empassa un tallat
dins una tassa poc neta,
després puja una escaleta
i en baixar ja el du espolsat...
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EL TERRENO
Hotels plens al cent per cent,
jardinets de flors pansides
i xalets d’escasses mides
entre torres de ciment.
A un bar travestís bevent
cubates, anís i menta
mentre un invertit es venta
amb un joc subtil de mans,
i la mar, oberta abans,
ara enclosa i purulenta

CAN PASTILLA-ARENAL
El que abans era arenal
pins, mates i aritges seques,
avui són bars, discoteques,
grans hotels i algun hostal.
Abans, si anaves de sal,
un pic o dos per setmana
hi nedaves ple de gana,
però avui, encès de pell,
per remullar-t’hi el siurell
has d’empènyer carn humana.
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CREACIÓ
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MITOLÒGIQUES

Jordi Parramon

Les poesies aquí reunides sota el comú denominador de la mitologia grega provenen de
diversos reculls inèdits i de treballs esparsos.
[«Himne a Eros»] (sense títol al recull corresponent) és una evocació d’aquest déu, venerat
al santuari de Delfos, en el seu doble aspecte de divinitat primordial que li atribueix la Teogonia
d’Hesíode i de fill d’Ares i Afrodita, que correspon al Cupido romà.
«Òmfale a Hèrcules» fantasieja sobre les paraules que la reina de Lídia degué adreçar al
gran heroi, convertit en esclau d’ella per expiar una culpa, prefigurant una típica relació entre
dòmina i submís.
«De la pietat» imagina la impotència i la resignació d’Anquises davant la destrucció de
Troia, i com el seu fill el salva per portar-lo a noves aventures, tal com narra l’Eneida de Virgili,
perquè quan una història s’acaba en comença una altra.
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«L’illa dels homes animals» és una recreació del mite de Circe, conegut especialment per
l’Odissea d’Homer, però que aquí s’insinua com un antecedent llunyà de L’illa del doctor Moreau,
d’H. G. Wells.

«La fi de Fedra» narra, com si fos un cor tràgic, el desenllaç del mite referit a aquest
personatge seguint la versió de l’Hipòlit d’Eurípides, que atribueix el desastre a una rivalitat
entre Afrodita i Àrtemis.
«Eurídice trobada» explica el descens d’Orfeu als inferns per recuperar la seva estimada
sense aconseguir-ho del tot, mite que, entre altres fonts, es troba a les Metamorfosis d’Ovidi.
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[HIMNE A EROS]
A tu em vull adreçar de nou,
petit Eros. Ja que ets fecund
en els fets, jo he de ser-ne per tu en els mots,
i començo fugint d’allò
que van dir trobadors antics
(prou que ho han repetit cantautors moderns)
per lloar-te segons l’estil
espontani, que neix de fonts
amagades: el doll del teu líquid pur.
Petit Eros, i tanmateix
el més gran immortal, que vas
establir els fonaments on prospera el món,
com la dèlfica pedra en brut
ets el Centre, i al teu entorn
giren totes les coses de l’Univers,
ja que va concertar el teu seny
l’harmonia on hi havia sols
unes masses informes, ni temps ni espai.
Petit Eros, a tu devem
la infinita diversitat
del que és viu, i buscant-te glateix i es mou;
semen i òvul originals,
no procrees per tu mateix,
però infons en els éssers aquest instint.
Criatures duals que som,
en la nostra unió hi ha el fruit
d’un infant que s’acosta a portar l’amor.
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ÒMFALE A HÈRCULES
Jo seré des d’avui la teva sobirana
i tu per mi només un miserable esclau;
no podem evitar-ho: és el destí qui mana
que romanguis tres anys captiu al meu palau.
Vull veure si al teu cos de força sobrehumana
el vaporós vestit de minyona li escau
i aquestes rudes mans saben trenar la llana
per després, al teler, fer-ne un teixit suau.
Però tot i sotmès (perquè el destí m’obliga
a comportar-me amb tu com a dolça enemiga),
sé que esforçant-t’hi a fons m’obeiràs humil,
si cal lliurar el país d’alguna fera immunda,
desitjant per guardó que jo, en la nit profunda,
em serveixi del teu capteniment viril.
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DE LA PIETAT
Anquises assistí de Troia a la caiguda
quan ja per la ciutat corrien els argius
i tots els habitants eren morts o captius
sense cap mirament ni esperança d’ajuda.
Fora dels murs, llavors, molta gent previnguda
marxava pels camins o s’embarcava als rius
i ell estava dubtant d’unir-se als fugitius
perquè la seva edat valenta era perduda:
era vell, i després d’un setge de deu anys
no es veia amb cor d’anar per països estranys
buscant asil en un incert pelegrinatge.
Però Eneas d’això res no volgué saber
i sense perdre temps, amb un lleuger equipatge,
es va esmunyir portant el pare a collibè.
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L’ILLA DELS HOMES ANIMALS
L’illa sense retorn (mireu-vos-la) és una illa
que heu de mirar de lluny. Si sou als seus verals
eviteu que els corrents de la salada Hals
us portin cap allà: qui s’hi acosta perilla.
I si hi embarranqueu no deixeu que la filla
del Sol us doni el suc dels alambins fatals,
o ja no direu res sinó mots animals:
grunys de porc, bels de boc i lladrucs de canilla.
No poseu, navegants, els peus al seu areny,
o amb la figura humana hi deixareu el seny
i llavors és del tot impossible evadir-se.
I, si ja hi sou, fugiu amb canoes i rais
abans que ella no us trobi, o fareu de cobais
en els experiments de la doctora Circe.
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LA FI DE FEDRA
Filla de Minos i Pasífae,
ja tens la corda
lligada al coll, ai dissortada,
i sols et falta des del tàlem
un petit salt que el teu destí segelli.
I també al puny tens agafades
unes tauletes
que en ser llegides i cregudes
pel teu marit, jutge implacable,
un innocent duran a la ruïna.
Doncs, què fas, insensata?
Si un foll amor pel teu fillastre
t’ha pres el seny, ara l’acuses
d’allò mateix que pretenies:
per donar-li la culpa
has escollit la víctima perfecta.
Però això no t’importa
a fi que el teu honor se salvi.
Ja sols de l’Hades et separa
un salt al buit, i aquest capvespre
pel camí de l’exili
els seus cavalls destrossaran Hipòlit.
Càstig fatal d’un adulteri
que no té lloc, aquests successos
prou ens demostren
que, de l’enuig, quan els númens s’enfronten,
ni els més devots no poden escapar-se’n.
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EURÍDICE TROBADA
Eurídice trobada
et prohibeixen que la miris.
Tu fas de guia, Orfeu, pels topants tenebrosos
de l’inframón i ella et segueix callada
malgrat que no la vegis ni la sentis.
Ja que cantes tan bé que commous la natura
i fins els animals s’aturen a escoltar-te,
havies de commoure els déus de sota terra
per rescatar la que més estimaves,
impiament arrabassada
en la flor dels seus anys per una mort injusta.
Ells et van dir que sí, sempre que no et giressis
a contemplar-la abans que sortíssiu a fora:
la condició és dura, ho saps, però el que dicten
els déus s’ha de complir, o en sofriràs la pena.
Ara et segueix els passos en silenci
perquè amb tu vol fruir de la llum i de l’aire.
Però n’estàs segur o és el que t’imagines?
Com pots saber si et ve al darrere?
Com? Mirant de reüll, res, només una mica...
I goses, sí, però la teva impaciència
t’ha de servir només per copsar la seva ombra
en el precís moment que l’abisme la xucla
i la negror la fa desaparèixer.
Ah, miserable Orfeu, què pots fer ara?
Per ella, res. Tan sols el que et quedi de vida
amb aquest cant que commourà les pedres
ploraràs el record d’Eurídice trobada
i de sobte perduda.
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ÍCAR

(FRAGMENT)

Adrià Targa
Il·lustracions de Marcel Rubio Juliana
children who did not specially want it to happen, skating
W.H. AUDEN

1
Ícar es deia David. Patinava
molts matins a la plaça del museu.
La seva flama de mirada blava
va cremar nou matins, o potser deu,
al teu desig de cera que no acaba
de degotar mai més. Ara no et veu:
escriu amb ungles sobre la tauleta
del que es va fondre una elegia neta.
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2
Cau altre cop i ningú no s’adona
del clapoteig, com al quadre del Vell.
Només tu l’has de veure: com s’afona
darrere un mur i ressorgeix de bell
nou. Ha baixat del Sol per una estona.
Confessa’t que no saps patir per ell
sinó per tu mateix, i que vols caure
per fer que es giri, camperol que llaura.

3
Acosta-t’hi, si cal toca amb el dit
aquesta tela. «Mira», ens assenyales,
«com ha caigut en un racó petit
de mar.» Et trobes sol en unes sales
que vessen de bellesa i de delit.
I ell se t’acosta a recollir les ales,
i tu no et canses mai del xipolleig
que cada cop et sembla nou. «Ho veig.»

—54—

4
En quin moment t’aturaves? Sovint
has donat ales a una idea obscura
perquè sabés sortir del laberint
del pensament retorçat. Qui s’atura,
moltes vegades pot estar collint
plomes i cera per a la futura
fugida, que el durà de cap al Sol.
La consciència és Dèdal que se’n dol.

5
Tu em vas donar les ales. Sense el pare
qui hauria emprès el vol? David, tu ets
l’excusa per remoure l’aigua clara
on els monstres esperen, inquiets.
Com en bevies, i com raja ara
pel teu pit, i jo em torno a fer retrets
per tots els anys perduts del meu migdia
en què em forçava a sets que no tenia.

6
L’esperaves els dies de calor,
repetint les caigudes memorables.
Passaves per la plaça amb una por
que hi fos. I amb moviments massa inestables
cau davant teu. La generació
de les fulles: que en són de miserables
en el trànsit de caure si ningú
no les contempla, com aquest cos nu.
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7
I com brilla entre els altres. És el mite
que ara i adés t’esguarda violent.
No te’l llegeixis com un llibre: fita
cada mot del seu cos adolescent,
que es pronuncia i repeteix i cita
sense una nota de remordiment.
Ícar ho sap, que t’està fent patir,
i ve i recull el seu monopatí.

8
Penses a dir-li alguna cosa. Com
has arribat aquí. De Barcelona
no ho ets, segur. Si endevino el teu nom,
què em donaràs. T’allotges per la zona
o estàs de pas. Va, com et dius. Tothom
deu preguntar-te això mateix. Perdona.
Però ell respon, havent-s’hi divertit:
doncs bé, jo sóc d’aquí i em dic David.

9
És massa obscur. Hi haurà temps pel passat
en aquesta caiguda que ens atrapa
a tu i a mi? Només d’haver ajuntat
aquests dos elements, torno a l’etapa
dels meus primers amors. S’han acabat
les nits en què tot era nou. S’escapa
cap al passat ara el meu pensament
perquè m’ocupa un tema irreverent.
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10
Ja no t’estimaré. Sóc massa obscur,
tu massa clar en aquella plaça blanca.
Tot el que puguis ser quedarà curt
per al meu vers que sovint s’entrebanca
i on cada veritat és un ensurt
que obliga a reposar. Ja l’aire em manca
d’haver de tornar a tu i reprendre el fil
com algú que ha estimat i n’és subtil.

11
Tanta bellesa queia inadvertida
damunt aquesta plaça amb un museu
de fons. A dins volen mudar de vida
els poetes davant un tors que els veu
i no té cap. El seu cos també et crida,
i no el mires als ulls, ara que es treu
la samarreta i és un déu que escruta
per cada esquinç la teva ànima bruta.
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12
Mira-te’l ara. En el seu salt una ombra
s’anuncia i preveu, com un dibuix
inevitable. Tants pinzells sens nombre,
i ell també espera en l’aire de l’embruix
a tocar el blanc; però només escombra
la terra dura i càlida amb el gruix
del seu cos: una busca que no vol
rodar, sinó clavar-se enmig del Sol.
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JOSEP ROBRENYO: POESIA SATÍRICA

Albert Mestres

Josep Robrenyo (c. 1780-1838) és un autor singular dins la literatura catalana, tot i que
no són escassos els autors singulars dins aquesta literatura singular. Barceloní de
procedència menestral, Robrenyo va ser sobretot en vida un actor i director de teatre
conegudíssim i un agitador incansable. Defensor de les idees liberals de principis del segle
XIX,

flagell del francès i després dels carlins, va tenir una vida atzarosa, ara fugint, ara

amagant-se, ara emprenent noves aventures teatrals, amb estada inclosa a Mallorca el 1812,
fins que el 1835, amb tota la companyia i la família, qui sap si fugint de la repressió de les
cremes de convents a Catalunya, es va embarcar a provar sort a les Amèriques. Després de
triomfar a Puerto Rico, Veneçuela i Santiago de Cuba, camí de Jamaica, la goleta
l’Afortunada es va encallar i, després de dies de patiment, Robrenyo i la seva dona van
morir de set, just abans de ser rescatats amb els seus fills, que van seguir la carrera dels
pares a Amèrica.
Ningú no donaria ni un xavo per la literatura de Robrenyo, si no fos perquè representa
el gruix més important del teatre en català de la primera meitat del segle

XIX.

Els seus

reivindicadors han estat autors més aviat heterodoxos, com el polític Josep M. Poblet,
l’inclassificable Àngel Carmona o jo mateix. El seu teatre, d’arrel netament popular i
inspirat en el sainet herència del teatre barroc, dóna un nou ús ideològic a aquesta forma a
base d’una comicitat primària i directa (es pot llegir a Teatre català, Arola, Tarragona, 2004,
en dos volums). La poesia de Robrenyo, en canvi, és com si no existís, tot i que per volum
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probablement és també l’obra més extensa en català de la primera meitat del segle

XIX,

després de Lo Gaiter del Llobregat de Joaquim Rubió i Ors.
Presentem ara una petita mostra d’aquesta poesia, eminement satírica, i que grosso
modo comparteix les característiques del teatre de Robrenyo, tant pel que fa a ideologia
com a forma. Són poesies escrites en calent, probablement quasi de manera oral, sense cap
preocupació per l’estil que no sigui l’accés directe al seu públic, amb abundants referències
escatològiques i llicencioses.
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IMPROVISACIÓ QUE FÉU L’AUTOR
TROBANT-SE EN CASA D’ANTON NOGUER, TORNER,
A MOTIU D’HAVER-SE AQUEST LLASTIMAT
AMB UNA EINA DE SON OFICI
Lo senyor Anton Noguer,
treballant una vetllada,
d’una eina mal endreçada
mal en un peu se va fer.
Com és ell un home enter,
no en va fer cas ni menció,
però, prudent, li dic jo:
—No em sigueu tan descuidat.
Val més adobar un forat
que entera una habitació.—
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EPITAFI A JOSEP VERNEDA
Josep Verneda em diguí:
—Jo que sense mals ni danys
passats setanta-nou anys
robust i trempat visquí,
un metge… no diré qui,
sols un dia em visità.
Un vomitiu m’ordenà.
Responguí que no el volia,
ell digué que em curaria,
i vaç morir l’endemà.—
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LA MELONERA
Si vens los melons a tast,
mira, noia, no vas bé,
perquè hi ha molt llaminer
que en tastant ja no en fan cas.
Lo tatxat ja no el vendràs
si no és a molts pocs diners.
Creu-me a mi, guarda’ls sencers,
que t’hi trobaràs millor
i an el llèpol comprador
digues-li: —Tant n’hi ha i bon pes.—
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ADVERTÈNCIA QUE DONÀ L’AUTOR A LA SUA MULLER
PERQUÈ UN FRARE, AMB L’EXCUSA D’AFAITAR-SE,
PRETENIA INTRODUIR-SE A CASA SEVA
No et fies d’aquell frarot
que tant procura sentar-se,
i amb l’excusa d’afaitar-se
veure si afaitar-te pot.
Quan ell vínguia, deixa-ho tot
per evitar l’ocasió,
perquè segons conec jo
ve amb la navaja afinada,
i et veuràs afaitada
antes de posar el sabó.
De la Carn, Dimoni i Món
nos prediquen que fugim,
i experiència tenim
que els qui més ho amen són.
No et fies d’aquell pelon,
ni li dònies audiència,
mira que amb sa reverència
no busca d’aquí altre fruit
que és trobar algun descuit
per aplicar sa indulgència.
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SATISFACCIÓ QUE DONÀ L’AUTOR,
HAVENT-LI SENSE MOTIU LLEVAT UN FALS TESTIMONI,
CULPANT LO SEU CUL D’INDECENT, PERQUÈ S’OÍ UN PET
Cul lo més desgraciat
que es contarà amb llengües fresques
en les històries culesques,
quin lance tan apretat!
¿Tu veure’t menospreciat?
¿Tu veure’t avergonyit?
Tu que sempre has adquirit
la fama de cul prudent,
¿t’agreguen la de pudent
i sense haver delinquit?
¿I d’aquell susto impensat,
estant tu, cul, innocent,
tots en lo mateix moment
la culpa t’han aplicat?
Estàs molt mal opinat,
i la causa ignoro jo
perquè aixís, sense raó,
caigues en tal impostura,
com si fossis per ventura
algun cul de munició!
Tu que ets un cul avesat
a restrenye’t si t’obliga,
i ets, si no està mal ho diga,
com una pinya cerrat,
¿tu hauràs comès tal maldat
d’obrir les portes en sec?
Repeteixo que no ho crec
ni pot ser tal insolència,
perquè la tua prudència
de petit que la conec.
En una sala tancada,
plena de nimfes hermoses,
que aplicades e industrioses
dava goig de ser mirada,
s’oí una gran tronada…
D’on sortí, és ignorat.
Sols a tu te han culpat,
cul, sempre el més innocent.
Al davant de tanta gent
no ets tu qui s’és afluixat.
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FORMAL QUEIXA QUE DONAREN
LES P[UTES]11 POBRES DE TARRAGONA A DON F. M.
PER HAVER-LES AGAFAT A ELLES I NO A LES RIQUES
Senyor, des d’aqueix reixat
a on tot put a misèria
formam [la] queixa més sèria
que en los sigles s’ha trobat.
Com p[utes] havem passat
lo més terrible escarment,
amb molt gran dolor sabent
que altres d’iguals afers
per les places i carrers
passegen públicament
¿No són tan filles d’Adam
i d’Eva descendeixen
les que de seda vesteixen
com nosaltres que d’estam?
Pues, Senyor, d’aixòs nos queixam,
perquè la llei no va igual,
pues donya N. de tal,
que anys atràs era fregona,
passeja per Tarragona
perquè tracta a un oficial.
Ja veiem que avorrició
mereixem per tots costats,
pues nosaltres amb soldats
sols tenim inclinació,
i com ja és públic, senyor,
—que el soldat és avorrit—
no estranyem haguéssem sortit
a galera condemnades,
i no prènguien les malvades
que a tants guefes han guarnit.
Bon testimoni serà
l’hospital de Cirurgia.
Vage i examini’l usia
i allí se desenganyarà.
A dotzenes trobarà
oficials i no ferits,
ben recreats amb sos llits
menjant-se bona racció.
¿I ha de pagar la nació
sos deleites i apetits?

11

Omplo entre claudàtors els punts suspensius de l’original.
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Tal volta serà primer
vocència o vossenyoria,
que a expenses d’aquella i mia
sa bona p[uta] manté.
Deu agafar-se també
i faci-li semblant servei,
o no serà igual la llei.
Però ¿què en trec d’exclamar,
si al fi les lleis han d’anar
com jo a on mana lo rei?
A l’escassa llum d’un fanal,
ple el cor de mil afliccions,
exposaven ses raons.
Cada qual deia son mal:
—És ma desgràcia fatal!
—digué una que plorava—,
pues un sargento tractava
que oficial serà aviat.
Si haguessen un poc tardat
veieu quant segura estava.—
Per lo tant humillades
li demanam de tot cor
nos compadèsquia, senyor,
i prènguia a les enflocades.
Com nosaltres retirades,
evitarien molts mals.
Seríem totes iguals
i usies no murmurats
prenent p[utes] de soldats
i apoiant les d’oficials.
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SERMÓ DE LES MODES
Modam modernis, nos diu
l’Evangeli de l’estiu.
Modam perjudicatorum
bolsibus et butxacorum,
paraules d’un tal Benet
que era barber de Poblet,
llibre, segons tinc entès,
mil nou-cents quaranta-tres,
capítol setanta-sis,
escrit en un segon pis.
pàgina, segons se veu,
quatre-centes menos deu.
Floritur!, està exclamant
lo besavi d’Abrahan,
que vol dir en català:
aquell temps quan tornarà?
Tempus, tempora, tempatur,
in eternum acabatur,
paraules són que escrigué
lo padastre de Noè
un dia estant al comú,
i el pobre estava dejú!
Sobre aquest punt pretenc jo
predicar lo meu sermó,
que en dos parts vull dividir
perquè no tingau què dir.
La primera part serà
manifestar-us per clar
les modes i antiguetats
de nostres antepassats,
i el modo provocatiu
en què vosaltres vestiu.
Dita part serà només
tractar dels homes solters,
mes, si em veig embolicat,
hi ficaré algun casat.
La segona, de les dones,
que hi pot haver coses bones,
i encara tot no ho diré
perquè consideraré
muliers pestam crates sonum
malediceres et bonum
tanguam justis pecatoris
omniam escandalatoris,
paraules d’un estudiant
en les voltes de l’encant.
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D’estes, pues, justes i pies
sentències, que no són mies,
em valdré amb tot mon desfici
per apartar-vos del vici,
fent-vos creure com uns nens
que tots sou uns innocents,
i aixís deixau-me abaixar
i els ulls a terra clavar
com s’estila avui en dia.
Ave Maria.
Cancatribus Betabel
Judas, cosí d’en Rafael,
paraules, si les escrius,
de un tal mossèn Postius,
home molt savi, si ho fos,
capítol quaranta-dos,
escrites en temps de fred,
pàgina vuitanta-set.
¿A on és lo temps ditxós
que els homes feien de cos,
encara que us faci fàstic,
sense desfer-se l’elàstic?
¿Aquell temps, diu un poeta,
de les calces amb bragueta,
que hi duien per moda estranya
uns grossos botons de banya?
¿A on sou, nos diu Vinyoles,
casaques amb corrioles,
que dels faldons solament
se’n vestia un regiment
havent més botons en ella
que arrugues en una vella?
Digau-me, gent idiota,
¿què s’és feta aquella cota
que en la ciutat d’Alicant
ne vestiren un gegant,
i de retalls que van sobrar
nou vaixells van carregar?
Motes perditione sum.
¿A on és lo barret de llum,
que ben mirat de ple a ple
no hi faltava més que un ble
per semblar, més clar que el sol,
un estupendo gresol?
¿A on és, vos torno a dir,
lo llarguíssim corbatí,
que un teixidor llarg de mans
estava per fer set anys?
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¿I la jupa què s’és feta,
que us tapava la bragueta?
Allí sí que hi havia roba,
com vos ne donaré prova,
puix a casa una en tenim
que molt temps ha ens en vestim
d’ella jo i els meus parents,
i sembla que no en falta gens.
No us penseu, que el meu besavi
ne va fer un capot a l’avi,
l’avi un citoyen al pare
i un fandellí per la mare,
i la mare un manteu per mi
i un altre per mon cosí,
un gipó per ma germana
i me’n fan ara una sotana.
I vos dic, com a home de bé,
que sembla que està sencer.
Allò eren vestidures
sens vanitat ni postures!
Allò feia honestament
un home d’enteniment!
Allò era amb tota claredat
vestir-se sens vanitat!
Allò amb tota repotència
era vestir amb prudència!
Allò, sense adulació,
donava l’ús de raó!…
Mes, memòria fatal,
que olvides lo principal
de lo que els hòmens vestien
i amb allò se distingien,
olvides lo més hermós,
lo més polit i llustrós,
lo que més gràcia tenia,
la flor, l’estrella del dia,
la basa fundamental,
lo sello, la cordial,
ditxosíssima abundància
que consola amb sa fragància
i l’enteniment trabuca:
la bossa de la perruca!!!
¿Quina veu podrà explicar
la roba que en ella hi ha?
¿Qui tindrà tanta ciència
per dir sa magnificència?
¿Quina serà la criatura
que explíquia sa hermosura?
¿Quin pintor traurà una còpia
de tan bella cornucòpia?
¿Quin beco, cuita que cuita,
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farà més perfecta truita?
Diu lo gendre d’en Canà
que n’hi apar un bacallà;
lo nebot d’Abraham,
una fulla d’enciam;
lo cosí del Faraon,
la pala que s’usa al forn;
la neboda d’Isaac,
una fulla d’espinac;
Judes Escariot, detalla,
que li sembla una ventalla;
Samsó en la fonda va dir
que li semblava un violí,
i mirada de perfil
li apareixia un pernil,
i mirada de cantó
li semblava un tallador
Nicodemus… Però no
cèsia la comparació,
que, encara que estés un dia,
la meitat no explicaria
d’una cosa tan perfecta,
segons Cirineu decreta.
I aniré sens repugnància
a l’ítem de la substància,
fent-vos present, com he dit,
lo ús de vostre vestit.
Allí passa un sabater
que va com un cavaller,
allí un ataconador
que va com un gran senyor,
allí un sastre de l’encant
que sembla un honrat marxant,
veu’s allí un barber afaitant
que apar lo duc de Milan.
Aquell que passeja allí
era un teixidor de lli,
o ara, perquè està empleat,
com un marquès s’ha posat.
Aquell sembla un general
i és metge de l’hospital!
Aquell sembla en Berenguer
i és sol un mestre fuster!
Aquell sembla un hisendat
i demana caritat
i amb capa de menestral
sens suar guanya el jornal.
Aquell que sembla un usia,
cartes al Born escrivia!
Aquell va tan opulent
—71—

i en substància és escrivent!
De modo que, ja vos dic,
no es coneix pobre ni ric,
ja no es distingeix en res
lo plebeio del marquès.
De quants he sentit a dir
que per poder ben vestir,
seguint los costums dolents,
han desfraturat sos béns!
Quants ne tenim a la vista
que es vesteixen amb pepista,
i si bé els examinam
potser són uns morts de fam!
Quants porten, que això ho sé jo,
un gran barret de cartró,
i per ser dissimulat
s’hi posen un encerat!
¿De quants tenim experiència
que van amb molta opulència,
i tal volta per dinar
diners han d’emmanllevar?
¿Quants porten lo coll planxat
i molt ben emmidonat,
i la camisa, si es veia,
ne sembla la ximeneia?
Vull sobre est particular
aquí un exemple contar.
Succeí en la Catedral,
sis mesos passat Nadal,
en temps que apretava el sol,
entre juny i juriol,
que a un senyor d’estos de bota,
barret rodó i bona cota
li agafa d’improvís
un treball en un pedrís.
Tot seguit la gent hi anà
per poder-lo remediar.
Uns deien: —Això és calor,
descordem-li algun botó.
—Si això és calor, cosa clara,
tirem-li aigua a la cara.—
Començaren a mullar-lo
i después a descordar-lo,
alçaren-li lo camison,
mes, valga’m la bola del món,
valga’m les mitges d’Abel,
i les botes d’Ismael,
valga’m lo braguer d’Anàs
i la jupa de Caifàs.
la trena de Sant Crispí!,
¿què és lo que vaç veure allí?
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¿Camisa? No… si no ho era:
més bé diré xarpellera…
sobrat honor se li fa,
un trossot d’eixugamà…
No pot ser, si sembla ella
un drap de fregar paella.
Tan sols tenia un forat,
però era tan extremat
que del coll i sa costura
passava de la cintura.
Digué un vell, home de bé:
—Mireu si té algun diner
i anau, qui primer hi sia,
a comprar-li malvasia—.
Lo consell se va aprovar,
i realment varen mirar
si en la butxaca tenia
diners pel que convenia.
¿Sabeu què hi varen trobar?
Escolteu, que us gustarà:
un vano, un brillador
i un bocí de mocador.
desfiles en un paper,
i un drap brut, no sé de què,
tres o quatre pams de veta
i una curta xeringueta,
un gallet d’aquells de barro
i una punta de cigarro,
un tros de raspall trencat
i un mirall tot esquerdat,
una ullera foradada
i un pot de posar pomada.
De diner, ni mitja malla:
no li trobaren medalla
ni exercici de cristià,
com era ben de pensar,
ni creus ni escapularis
ni evangelis ni rosaris
perquè Juvens qui molestis
etatis pícarum estis
sicut erat calaveris
non habet domini peris.
Digues, pues, jove insensat,
¿per què molt més aviat
no procures ben omplir
lo ventre que ben vestir?
¿Què serveix, digues, llanut,
portar calces de vellut,
si quan lo vespre vindrà
podè no podràs sopar?
¿Què et serveix, respon, panarra,
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aquest coll de botifarra,
quan si a casa tua van
ni palla no hi trobaran?
¿Què et serveix, te torno a dir,
l’armilla de bombosí.
de percala i d’enconxat,
anar tan net i planxat,
portant tan bones casaques,
si no tens en les butxaques
ni un quarto tan solament
per poder beure aiguardent?
¿Per què portes la camisa
de tanta color i divisa,
si és notori i tothom sap
que no pots portar de drap?
¿Per què portes, incortès,
les botes de corte inglès
si tot lo món diu a veus
que an el sabater les deus?
¿No és bona picardia
gastar tanta fantasia?
I quants m’estan escoltant
que d’aquest mal patiran,
per fi, ¿què és lo que sembleu
del modo que us estrafeu?
Teniu un poc de cordura,
i us diré vostra figura.
Amb lo elàstic barret
tan ample, alt i estret
sembla, segons d’on ve el vent,
la vela d’un bastiment.
Lo cap pelat com porteu,
que xurripamplí hi deixeu,
sembla, sens ponderació,
an el gall de la Passió.
Aqueix coll tan estremat,
a botifarra imitat,
sembla que tots quants sou
porteu al clatell un jou.
Les camises virolades
i de tants colors pintades
vos fan semblar per a mi
cada qual un arliquí.
Amb eixes curtes casaques
i amples de mil butxaques
vos dic, i no dic mentides,
que sembleu mones vestides.
¿Per què porteu, gent novella,
les calces sota l’aixella,
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que us fan de cuixes gran tros,
puix sembla no tingueu cos?
D’aquí provenen los càstigs,
perquè us traveu amb elàstics,
que si algun dia us purgueu,
si la purga obra com deu,
antes no us heu descordat
ja la mina ha rebentat!
Fins he reparat que molts
van amb botes per la pols,
i quan plou los papanates
s’han de posar les sabates
perquè tenen a vegades
dites botes foradades.
I digau-me, gent bufona,
¿què diré d’esta valona
que porteu an el papista?
Se’m representa a la vista
ser un home petitó
que a sota porta un minyó
perquè l’àlcia i sèmblia gran
a imitació del gegant.
Veu’s aquí vostres figures,
ignorantes criatures.
Per vestir d’esta manera
a Pere, Pau, Berenguera
an el sastre i an el marxant,
nècios, aneu enganyant.
D’aquesta conformitat,
aquell infeliç casat,
per vestir com vos he dit,
és un cabró consentit,
i aquí Corneli nos diu
en lo capítol que escriu:
Maritum qui vestigarum
mulier suam approbarum
ergo cabanadorum
de marcus est devotorum.
Comenceu-us a prevenir
per mocar-vos i tossir
i si convé estornudar.
Fineix la Primera part.
Alciivate cabrit
no fóra mal rostit
en una taula rodona,
segons Isop nos abona,
pues diu: Sopatur bonorum
in carnibus gallinorum
quirquibiliandis aguarum
tota numen menjatarum,
en el llibre que el fa qui vol,
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al capítol qualsevol,
i perquè mon fi vegeu,
la pàgina que vulgueu.
Quantes i quantes diran:
—Aquell que està predicant
no diu sinó disbarats.—
Perquè diré veritats!
Els homes que he criticat
i les dones que he deixat
diran acàs entre si:
—Avui no n’hi ha per a mi!—,
mes per tot[s] n’hi ha d’haver,
velles i joves també,
i aixís, ja que ho tinc a mà,
permeteu-m’hi arremangar.
¿A on és anada ciència?
¿Què t’has feta, reverència?
Modèstia, ¿estàs abatuda?
Prudència, ¿t’has perduda?
Honor i confiança, ¿a on sou?
Jo crec que heu caigut al pou!
Ja ni prudència tindrem,
ni reverència veurem,
ni confiança hi haurà,
ni l’honor se trobarà,
ni ciència en les persones,
ni la modèstia en les dones,
però crec que a quantes sou,
ja no us vindrà res de nou,
si no, digues-me tu, anciana
o vella de barba cana,
plena d’anys i experiència,
¿a on és la teva prudència?
Tu que amb ton ús i costum
en lloc de llum dónes fum,
ja amb lo modo de pensar,
ja amb l’estrafet caminar,
ja en voler-te divertir,
i ja en lo deshonest vestir.
Tu que deuries anar
dins d’una isglésia a resar,
no penses més, segons veig,
que en anar-te’n a passeig.
Tu que ja de queixals no tens,
i si m’enfades, ni dents,
vas fabricant mil enganys
dient tens trenta-dos anys,
quan tothom sap i té entès
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que en comptes seixanta-tres.
Tu que tens lo cap més pla
que el meu palmell de la mà.
disfressar ton flac ne vols
amb la perruca amb cargols.
Tu que en la rugosa cara
fas la figura més rara
que mai s’ha pogut trobar,
l’empolves per agradar.
Ta cara, que si bé es mira
sembla el cul d’una cadira,
i per parèixer millor
la pintes amb vermelló.
Ta cara, que quan rius
sembla un mapa amb sos rius,
figurant si bé la veus
un motllo de fer fideus,
la compons una hora bona
per semblar una minyona.
Ta cara, que ben mirada,
sembla una grua mullada,
o un modelo de ventall,
passaràs frente un mirall
quasi tot un dematí
per poder-la ben guarnir.
Ta cara, que si no m’erro
apareix de cagaferro,
i t’estaràs de plantó
mirant-te en lo tocador.
Disputaven quatre vells
si n’era un plat de cervells
i que sembla han acordat
un carrer mal empedrat.
Un borni digué: —Per mi
és arrugat pergamí.—
David afaitant-se vol
que sèmblia fulla de col.
Quitguibis colum fullarum
intellectus dispensarum.
Diu un amic de Pilat
que és un congre cargolat,
¿i tu, loca i vanitosa,
et pensaves ser molt hermosa,
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que vas sempre amb llibertat
amb un currutaco al costat?
¿Per què en lloc de tot això
no t’estàs en un racó
resant allí alguna cosa
tot fent córrer la filosa?
Sedites ipsis vellarum
in filosam raditarum,
paraules d’un escultor
que havia estat regidor.
Accipientes demora.
¿Veieu aquella senyora
que va allí amb lo cap tan dret
amb un senyor fent bracet?
Un mes atràs, o per aquí,
son marit se va morir.
Jo pensava en veritat
que ella s’havia alocat,
perquè veure aquell plorar…
—Per mi consol no hi haurà!
Marit, t’acompanyaré!
Jo també m’enterraré
i avui quedarem tots junts
marit i muller difunts!
¡Per mi fóra gran conhort
que ara me vingués la mort!…—
I ho desitjava tant ella
com jo tenir mal d’orella.
Sos parents la consolaven,
mes de res li aprofitaven,
fins que ja de tant plorar
fatigada es desmaià.
Tots havien consentit,
se n’anava amb el seu marit.
Però bé és ben diferent
lo que fa en mon pensament.
Mireu-la amb aquell senyor
com riu, què és de la tristor,
què és aquell exclamar
«Ja no em tornaré a casar!»,
i ho desitjava ella més
que sangries los barbers,
que aigua los taverners,
que el bon vi los sombrerers,
que els dilluns los sabaters,
que poder cisar els cuiners,
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que testaments un notari,
que malalts l’apotecari,
que els coixos poder enganyar,
que els geperuts criticar,
que visites un doctor,
que un fartam lo teixidor,
que els solfistes molestar
i que el sastre poder robar.
—¿A on és aquell —diu afligida—,
per a mi ja no hi ha més vida?—
¿Què s’han fet tots aquells plors
i embrutar tants mocadors
que un dematí, nous i vells,
ne mullà dotze parells?
A casa no hi tornaràs
fins que marit trobaràs.—
Aquest era lo teu plan,
per poder trobar un bon jan.
Deia: —Jo no em vui casar,
tant de bo que fos demà!—
Pobre si te’n vas, Anton,
que el que es queda ja es compon.
Hominis que vidit untis
corporis sic et defunntis
si a muliers picatorum
rabiatum pro casatorum,
paraules d’un filosop
que anava amb gorra de cop.
Digues tu, dona casada,
que et precies de ser honrada,
¿d’a on ix tanta fantasia
que gastes per cada dia,
guanyant ton marit només
onze sous i tres diners?
¿D’on ix, digues-me, taimada,
la mantellina brodada?
Digues-me, ¿d’on va sortir
lo vestit de bombosí
que en fas tant alarde i gala?
¿I eixos vestits de percala,
digues-me, d’ont han sortit?
Si no guanya ton marit
només que el just per menjar,
¿com pots tant rumbo gastar?
Mundus, mundus, vade retur,
in eternum perderetur!
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Quant podria jo tot junt
predicar sobre aquest punt,
quant podria si volgués
dir-vos sobre aquest excés!
Però no… que ho deixaré
perquè prudència tindré,
no vull dir de sec a sec
tot lo que en això conec,
perquè, ¿com puc explicar
tot lo que arriba a passar?
No obstant, dic, d’esta casada
que veieu tan adornada,
alguns tres anys endarrere
sols era una bugadera,
carregada de pobresa,
i ara sembla una marquesa!
¿I qui ho paga tot això?
Aquell sant benefactor
que a son marit li va dir
li representa cosí,
i com a ell li és ganància,
ho creu sense repugnància.
Mundus, mundus, vade retur,
in eternum perderetur!
Mulier qui mariti ofendit
et pro maritum consentit
maledicere est in Celi,
diu Cató en l’Evangeli.
Quantes n’hi ha que ho sabem
i per prudència ho callem,
que van de flocs molt guarnides
i de setí ben vestides,
les quals vèiem anys atràs
en la plaça amb un cabàs!
¿Com és que tan aviat
a ser dames han passat
i van amb tanta opulència?
¿Que han guanyat alguna herència,
marquesat o monarquia,
o bé han tret a la loteria?
Si son marit va al jornal,
¿com ha avançat tant caudal
que amb quatre anys de treballar
menja i beu de passejar?
Del marit la gran herència
li ha vingut amb la paciència,
s’és fet ric tan aluego
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perquè té vista i fa el cego,
s’és fet ric perquè ha avisat
abans a casa no ha entrat,
s’és fet ric perquè s’ha fet
engrandir-se lo barret,
s’és fet ric… Mes guardeu’s d’ell
si porteu vestit vermell,
s’és fet ric, i va amb tal gala,
perquè xiula per l’escala.
¿Què vos diré en català
d’aqueix modo de pensar?
Citaré, si bé no puc,
sant Marc, Corneli i sant Lluc,
i aquestos diran tot junt:
Hominis qui videt sunt
mulier suam aplaudevit.
Marcus, Luquis et Cormelit
dixerunt, ergo probatur
de caput est coronatur.
Basta, que estic cansat
i vull acabar aviat.
Mes dec, antes d’acabar,
de les minyones parlar.
¿Què diré que no hàgia dit
perquè tínguia bon sentit?
Diré no tenen cervell,
però no, que això ja és vell.
Diré que tenen mal cap,
respondreu que ha temps se sap.
De vanes les tractaré,
respondreu «temps ha que ho sé».
Diré que usen fantasia,
respondreu «jo ja ho sabia».
Diré que tenen front curt,
respondreu «mira amb què em surt».
Diré que fàciles són,
respondreu «ja ho sap tothom».
Pues sabent-se tot això,
¿de què predicaré jo?
¿Com acabaré insensat
l’assumpto que he començat?
L’acabaré, no obstant,
la sua vida relatant.
Naix allà en la matinada
d’una mare molt honrada,
una minyona que amb l’ull
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ja demostra son orgull.
Puja, va augmentat d’edat,
però amb molta vanitat.
Arriba plena d’enganys
an els quinze o setze anys.
Del que li diuen judica
que deu ser tal qual bonica,
i resulta que aviat
gasta molta serietat.
Serà filla si convé
d’un pobre fadrí torner,
i pensa que s’ha de casar
amb lo duc de Frontinyà.
—Mare, compri’m un bon ret,
i un gipó, però ben fet,
compri’l —li diu dos vegades—
amb mànegues arrugades.
Compri’m de percala fina
un vestit i una mantellina,
tot de l’última moda,
que enraono, i m’acomoda,
amb un senyor que va amb cota.
Compri’m —li diu la xicota—
un exquisit mocador,
perquè vegi aquell senyor
que tinc gust en lo vestir,
i així s’enamori de mi
—i el tal serà, si convé,
un pobre fadrí barber—.
Compri’m —li torna la bleda—
unes sabates de seda,
que aquell senyor me va dir
que pretén casar-se amb mi
—i l’altre només hi va
per si la pot enganyar.—
Sa mare, la bona dona,
creu lo que diu la minyona,
i aixís li compra aviat
tot lo que ha demanat
(i per comprar-ho és lo cas
que s’empenya un matalàs).
Ja tenim, com li agrada,
a la minyona adornada.
Ara entra qual se sap
posar-se papers al cap,
pentinar-se lo cerquillo
i compomdre’s lo platillo.
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Al veure-la adornadeta
molts aucells li fan l’aleta,
és dir, que els fadrins per ganga
li ensumen la retranga.
L’un li diu: —Qui fos ditxós
de poder-li ser espòs!—
L’altre, amb lo barret mig tort,
diu cridant un poc més fort:
—Quina fortuna tindrà
lo qui amb vostè es casarà!—
L’altre, que és un minyó ros,
li diu tierno i carinyós:
—Que ditxa tindria aquí
si a vostè pogués servir!—
L’altre acaba d’adobar-ho,
pues diu tot fent un cigarro:
—No he vist en tota ma vida
una noia més polida…
I ella los respon així:
—¿Vostès se burlen de mi,
en tot lo món hi ha una cosa
més lletja i més fastigosa!—
Això de boca ho publica,
i al cor pensa: —¡Que bonica
dec ser, puix per aquí
tots s’enamoren de mi!—
Ja no fa cas, com usava,
del barber que festejava.
Ja s’estimaria més
que el del cigarro hi tornés
(i aquell és un paltroc
que no viu sinó del joc).
Ja, en fi, al pobre barber
despatxa enmig del carrer,
i pren, perquè és més galant,
aquell que hi ha anat fumant.
Com lo tal és un truan,
poc a poc la va enganyant,
fins a arribar aquell dia
d’obtenir lo que volia.
Ja que ha lograt son intent
muda tracte enterament.
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Ja l’abandona i se’n va,
quedant ella com quedà
la criada de Santa Anna.
Ja, com és un tarambana,
amb una altra fa la mona,
deixant la pobra minyona,
per falta d’experiència,
a la lluna de València.
Donzellantibus qui videt
tunantibus, et porfidet,
peligrum virginitatis
et honorem suum volatis
¿I estos costums i maldats
no deuen ser castigats?
Direu no en faci cabal
perquè és costum general.
Que és dolent ja ho coneixeu,
¿puix com no us n’aparteu?
Pregunto: ¿és proporcionat
mirar com aquell casat
perquè ella vagi guapa
hagi d’aguantar la capa?
¿És cosa molt arreglada
que aquella casada
per poder anar de senyora
vènguia la millor penyora?
¿És costum o llei molt bona
veure aquella minyona
que es passeja pel carrer
mostrant més pit del que té
per poder de moda anar,
i si acàs se vol mocar
ha de ficar, indiscreta,
la mà al trau de la bragueta?
¿És bon pensar, torno a dir,
lo pensar d’aquell fadrí
que amb sa parola i joguines
ha enganyat setze fadrines,
prometent-les insolent
paraules de casament?
Minyones que m’escolteu,
penseu bé en el que feu:
no us fieu de cap fadrí
perquè no us fàcia penedir.
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Mes prosseguiu vostre intent
en quant vos he fet present,
sí, perquè esteu obstinats
en prosseguir les maldats.
Seguiu pues sense judici
entregats al vostre vici.
Endavant, no repareu,
enganyant-vos com pugueu.
Tu, jove, tira en avant,
i vés sempre embolicant.
Tu, vella, segueix així,
festeja fins a morir.
Tira amunt, tu, mal casada,
fiel a ta intenció malvada.
Donzella, segueix ta via,
muda jóvens cada dia.
Ja us vindrà el càstig cruel
del soterrani del cel!
Ja vindrà el càstig que us deia
per dalt de la ximeneia!
Bàixien raios aviat,
tots fets de paper daurat,
bàixia prompte aquell dragó
que varen fer de cartró,
bàixien fins a nou soldats
de dimoni disfressats,
amb unes cues estranyes
i cada un amb setze banyes,
feu que vínguien en l’hivern
del rebost que hi ha a l’infern
unes rates com lo braç,
sense peus, cues ni nas,
feu que bàixien nou pardals
traient foc per los queixals,
feu que bàixia un gran lleó
ple de palla i de segó,
feu que vínguia Satanàs
amb un cavall sota el braç,
feu que vínguia Llucifer
amb gorra de granader,
feu que vínguien a fileres
nou mil serpents amb petxeres,
setanta mil camaleons
ísquien d’aquestos racons
fins quedar la casa plena,
súrtia del mar la balena
tot penjant-se una palaia,
vínguia el capità Manaia
sense calces ni pendó,
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vínguien, torno a dir amb raó,
nostres principals contraris,
que són escrivents notaris,
procuradors i advocats:
veniu, veniu, tots plegats,
veniu, si haveu esmorzat,
amb un sabre rovellat,
poseu’s dintre les butxaques
unes grosses xurriaques,
veniu, tot fent lo borratxo,
i poseu’s un bon mostatxo
per veure si els atordireu
o si los espantareu,
amb unes banyes de cabra,
a esta gent de pedra marbre,
esta gent que té lo cor
més que el pa de figa fort,
espanteu-los, destruïu-los,
si no podeu, escupiu-los
o bé tireu-los un roc…
Però no!, espereu un poc,
deteniu la fúria tota,
puix veig allí una vellota
que sembla que vol plorar.
Sí, sí, ja comença d’inflar.
Ara és la bona ocasió,
pegueu’s bons cops al carpó,
digueu amb mi, tot xiulant,
i qui no en sàpia cantant,
dieu: —No hi tornaré més
a cometre tal excés!—
Dieu: —Ja me n’estaré
fins que ganes en tindré.
Pesa’m d’haver-me’n d’estar
fins tant que hi púguia tornar,
pesa’m, dic amb serietat,
de no tornar-hi aviat!
Proposo d’estar-me’n, jo,
fins que tindré ocasió.
Proposo, vos dic formal,
d’estar-me’n un quart cabal.
Proposo mai més pensar-hi
i rabio per tornar-hi.
Proposo amb tot lo meu buc
no tornar-hi si no puc.
Amén.
Tres avemaries vos encomano: la primera per lo batlle de Cornellà, que el pobre pateix
de migranya; la segona per lo campaner de Banyoles, que es ferí sota l’aixella, i la tercera per
lo cuiner d’Escornalbou, que son avi set anys ha que pateix de trencadura.
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PORNOGRAFIA
Salvador Oliva
Ni les teves novel·les ni el teu cos
no escalfen mai cap cap intel·ligent,
ni escalfen cap cervell d’adolescent
que, en el desig, no troba mai repòs.
L’erotisme que crees no és calent,
ni que hi pintis un home llavigròs,
ni mugrons de cirera, amb l’al·licient
d’una passió romana dintre un clos.
Com que escrius llibres falsos, tots són freds;
inventes tòpics gèlids i tontets;
la calentura en tu no es veu desclosa;
el llistó baix que saltes no té foc
i és tot allò que raja del teu broc
pornografia light de color rosa.
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INFERN POCA-SOLTA
(UN AVANÇAMENT DE LA PRIMERA PART)

Miquel Desclot
Per me si va tra la perduta gente.
DANTE ALIGHIERI, Inferno, 3, 3
Omnes hi metuunt uersus, odere poetas.
HORACI, Satirae, I, 4
Per mi va hom vers la perduda gent.
(Versió d’Andreu Febrer)
Tots aquests temen els versos i odien els poetes.
(Versió de Llorenç Riber)

Qualsevol semblança d’aquests espantalls amb persones reals
és pura, involuntària i malaurada coincidència.

El límeric és una forma solta
de cinc versos de mena poca-solta.
Però cal trencar-s’hi el cap
quan és fet de cap a nap
amb personatges sense un bri de solta?
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CERCLE (QUADRAT) DELS INDISPUTATS

El pare de la pàtria Salvi Puig
resa «mandra no em deixis, feina fuig»,
que és un mantra que va aprendre
quan encara era ben tendre
i dubtava a cremar el primer cartutx.

La diputada Fe Campdelacreu
no entén per què la gent no se la creu,
si ella mai no diu mentides
—sinó quan les ha sentides
al Summe Carallot de viva veu.

L’alcalde Santaeulàlia i Santmartí
ha heretat la cadira del padrí.
Quan promet solemnement
escalfar-la eternament,
medita a qui deixar-la, en dimitir.

El regidor Tarsici Serracant
té una conducta ben edificant:
només tristos perjudicis
sol collir dels edificis
que alça pel bé comú… i el de l’amant.

La diputada Plàcida Llambrich
es mira, astoradíssima, el melic.
Quan l’espia un tafaner
que es pregunta què deu fer,
se’n treu un tou de borra d’un pessic.
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L’elegant president Tomeu Empastre
confia les campanyes al seu sastre,
i en lligar-se el corbatí
al mirall, cada matí,
fa repàs del seu rastre en el cadastre.

El candidat Frigola i Romaní
no sap ben bé si és allà o aquí.
Saluda aquí amb una mà
i amb l’altra repica allà
i ningú entén si és que no o que sí.

La presidenta del Partit Hortènsia
brama que no convé la independència,
que ens faria dependents
de marees i de vents
que ja combat l’imperi amb prou solvència.

Els quatre reis reals de l’Occident
no porten coses bones a la gent.
Els millors joguets i jocs
—tripindiuen tripijocs—
són per als seus fillets únicament.

La demòcrata Octàvia Calissó
té una fèrria i rocosa convicció:
passi el dret a decidir,
però no el dret a dir sí
—no fos que s’hi negués la negació!

El secretari Orestes Corretger
té un nassot llargarut d’ós formiguer.
La becària hi estén roba
amb l’afany que sembli nova,
però, ves, ja s’hi caga un xoriguer.
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La vicepresidenta Mar Martines
presumeix de tenir les cames fines.
Les enfila en talons alts
de primors fenomenals
per fotre les d’Esquerres Femenines.

El ministre d’Hispanificació
exhibeix grans poders de persuasió.
Dalt d’una euga de Velasques,
catalanes busca i basques
per prenyar en apostòlica immersió.

El diputat Arcadi Ciuraneta
no sap on té l’esquerra ni la dreta.
Quan li cal triar botó
per votar que sí o que no,
ell prem, eufòric, el de la bragueta.

Els diputats del Pessa-Jo-Què-Sé
s’equivoquen plegats d’allò més bé.
S’obren pas pel corredor
que els acula en un racó,
però s’avenen tant, brandant la C!

El general Bumbum de Sant Nazari
professa un credo revolucionari.
Si algú sent impaciència
per anar a la independència,
s’ofereix de cadàver per passar-hi.

El diputat Venanci Miralpeix
s’ha somiat pensant per ell mateix
(i el partit l’escometia:
«El vot o la canongia!»).
I es desperta suant gotes de greix.
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La supersecretària del ministre
sap els secrets de caixa i de registre,
i fa uns mesos que els renova,
enriquida amb els d’alcova,
i ara els arxiva tots i els administra.

El secretari de Cafarnaüm
no apunta a l’acta allò que fa més fum.
Increpat pels afectats,
foscament socarrimats,
diu que ell no veia res, a contrallum.

El ministre Simplici Salomó
conrea la ignorància amb devoció,
perquè sap que, si acumula
merda autèntica de mula.
guanyarà el sostre de l’escalafó.

Sa Altesa el príncep Honorat Honori
condemna amb ira santa el robatori,
de manera que el que roba
ho entafora en una cova
on mai no reverberi el rebombori.

—93—

—94—

DOSSIER
SATÍRICS

DUES POESIES SATÍRIQUES
Salvador Alsius

Camines lentament, mai no t’afanyes;
Albires tot el món des de les banyes
Reclòs dins d’una casa pintoresca.
Gran entre els grans de la petita fauna,
Oh quin delit, la teva carn feta a la llauna!
Lloem els déus quan ets rostit a la brutesca.
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AL·LEGACIÓ
Vet aquí que anar a un bateig
pot convertir-se a un cert lloc
en un assumpte molt lleig
per causa d’un correfoc.
Et guies per una placa
que indica un aparcament,
però l’anul·la una estaca
que ha posat l’Ajuntament.
A les cinc, poc més o menys,
entres a Santa Maria.
No saps, quan l’església atenys,
que hoy puede ser un gran día.
Sense tenir cap sospita
d’aquell minúscul senyal,
t’avens a fer una visita
al nou i flamant Casal.
Quan tornes, no hi ha el vehicle.
Se l’han endut amb la grua,
adduint algun article
que empara els de la corrua.
Hi mancava un tros de plàstic:
això t’ha portat a l’hort.
I un urbano (això és fantàstic!)
et diu: «Pobre, mala sort.»
És un altre despropòsit
que no hi ha ni una enganxina
per localitzar el dipòsit.
Qui l’encerta, l’endevina.
Ja no pots dir-hi res més.
Sense fer cap més consulta,
la grua, vuitanta-tres
i quaranta-vuit la multa.
Mentre toques pirandó
et fas aquesta promesa:
després d’aquesta passió,
que no et busquin per Olesa.
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ELS IMMORTALS
Manel Marí
Heus aquí que els qui eren són qui són,
els qui han sobreviscut de forma estranya
després de setanta anys de marca Espanya
fent reserva del fàstic d’aquest món;
són el tedi ancestral, són el malson,
són fiblada renal i són migranya,
són patíbul i orina dins l’entranya,
són Aznar, són Rajoy, són Gallardón,
són Aguirre, Montoro, Wert i Fabra,
són Bauzà, són Botella, són Correa...
i amb Rouco, eucaristies amb escòria!
Són vius per un mal gest d’abracadabra
que esmena el curs dels temps i que el menysprea
postergant tanta caspa aquí a la història.
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LUCRECI, DE RERVM NATVRA, II, 1-14
Traducció de Bernat Cifre

Suaue, mari magno turbantibus aequora uentis
E terra magnum alterius spectare laborem;
Non quia uexari quemquamst iucunda uoluptas
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suauest
Suaue etiam belli certamina magna tueri
Per campos instructa tua sine parte pericli;
Sed nihil dulcius est, bene quam munita tenere
Edita doctrina sapientum templa serena
Despicere unde queas alios passimque uidere
Errare atque uiam palantis quaerere uitae,
Certare ingenio, contendere nobilitate
Noctes atque dies niti praestante labore
Ad summas emergere opes rerumque potiri
O miseras hominum mentes, o pectora caeca!

Plaent és, al mar ample, alçant el vent onades,
de terra ferma veure d’un nàufrag les braçades,
no perquè si s’afona tenguem un gran delit,
ans perquè et plau trobar-te d’aitals mals afranquit.
Igual cosa plaenta: mirar grans envestides
d’exèrcits per la plana, i tu sense ferides.
Però això fa més gaudi: ser temple asserenat,
dels savis amb la vera doctrina edificat,
des d’on menysprear puguis, arreu vagants, confusos,
mortals que d’eixa vida camins cerquen obtusos;
rivals sempre en ingeni, noblesa recercant,
de dia i nit s’esforcen, treball prou rellevant,
darrere les riqueses, d’imperi a la conquesta.
Oh ànimes miserables, oh greu ceguesa aquesta!
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Nota del traductor
Rere la present versió d’aquest breu, però genial, fragment lucrecià, que suposa
despullar-lo del noble indument dels hexàmetres llatins, i tot seguit abillar-lo amb un altre
ritme noble, ço és els alexandrins catalans (emparellats i amb alternança de rimes,
masculines i femenines, tot maldant per estrafer la sonora orquestra de La deixa del geni grec,
de Costa i Llobera, o d’«El voltor de Miramar», de Joan Alcover), l’agosarat traductor
espera que se li perdoni qualque escapada als refugis poètics de la síntesi i l’equivalència.
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CINC EPIGRAMES DE FILODEM DE GÀDARA

Traducció de Jaume Pòrtulas
Universitat de Barcelona

ASTRE BENIGNE DE LA NIT CALLADA…
14 Sider = AP v 123 = ix GP

Νυκτερινή, δίκερως, φιλοπάννυχε, φαῖνε, Σελήνη,
φαῖνε δι’ εὐτρήτων βαλλομένη θυρίδων·
αὔγαζε χρυσέην Καλλίστιον· ἐς τὰ φιλεύντων
ἔργα κατοπτεύειν οὐ φθόνος ἀθανάτῃ.
ὀλβίζεις καὶ τήνδε καὶ ἡμέας, οἶδα, Σελήνη·
καὶ γὰρ σὴν ψυχὴν ἔφλεγεν Ἐνδυμίων.
Senyora bicorne de la Nit, tu que estimes les revetlles,
brilla, Lluna, brilla, pels forats dels finestrons!
Il·lumina Cal·lístion d’or. Els treballs de l’amor,
només els déus els poden espiar sense enveja.
I tu, a ella i a mi, ens aproves, Lluna, prou que ho sé:
que la teva ànima també s’inflamà per Endimió.
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EL LLIBRE DE LA VIDA
4 Sider = AP xi 41 = xvii GP

Ἑπτὰ τριηκόντεσσιν ἐπέρχονται λυκάβαντες,
ἤδη μοι βιότου σχιζόμεναι σελίδες·
ἤδη καὶ λευκαί με κατασπείρουσιν ἔθειραι,
Ξανθίππη, συνετῆς ἄγγελοι ἡλικίης.
ἀλλ’ ἔτι μοι ψαλμός τε λάλος κῶμοί τε μέλονται,
καὶ πῦρ ἀπλήστῳ τύφετ’ ἐνὶ κραδίῃ.
αὐτὴν ἀλλὰ τάχιστα κορωνίδα γράψατε, Μοῦσαι,
ταύτην ἡμετέρης, δεσπότιδες, μανίης.
Trenta-set anys n’han passat, ja —pàgines
arrencades del llibre de la meva vida.
Els cabells blancs van escampant-se, Xantipa,
i són com heralds de l’edat del seny.
Pro encara estimo la veu de la cítara i les rondes del vi;
una flama fumeja encara en el meu cor insaciat.
De pressa, Muses que governeu la meva follia,
inscriviu en el llibre el nom d’ella, com a punt final.

SEMPRE L’ALCOHOL MÉS FORT S’ENDURÀ L’HOME
6 Sider = AP xi 34 = xxi GP

Λευκοΐνους πάλι δὴ καὶ ψάλματα καὶ πάλι Χίους
οἴνους καὶ πάλι δὴ σμύρναν ἔχειν Συρίην
καὶ πάλι κωμάζειν καὶ ἔχειν πάλι διψάδα πόρνην
οὐκ ἐθέλω· μισῶ ταῦτα τὰ πρὸς μανίην.
ἀλλά με ναρκίσσοις ἀναδήσατε καὶ πλαγιαύλων
γεύσατε καὶ κροκίνοις χρίσατε γυῖα μύροις
καὶ Μιτυληναίῳ τὸν πνεύμονα τέγξατε Βάκχῳ,
καὶ συζεύξατέ μοι φωλάδα παρθενικήν.
Altre cop garlandes de violes; música d’arpa un altre cop,
vi de Quios, i mirra de Síria, un altre cop! Altre cop
els xeflis, i una meuca assedegada, un altre cop…
Prou, n’estic fart de tot això, em porta a la follia.
Cenyiu-me amb garlandes de narcís; feu-me tastar
tonades de flauta travessera; ungiu-me amb perfums
de safrà; amareu el meu pit de vi de Mitilene,
i caseu-me amb una noia casolana.
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CRAS INGENS ITERABIMVS AEQVOR
29 Sider = AP ix 412 = xx GP

Ἤδη καὶ ῥόδον ἐστὶ καὶ ἀκμάζων ἐρέβινθος
καὶ καυλοὶ κράμβης, Σωσύλε, πρωτοτόμου
καὶ μαίνη σαλαγεῦσα καὶ ἀρτιπαγὴς ἁλίτυρος
καὶ θριδάκων οὔλων ἀφροφυῆ πέταλα.
ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἀκτῆς ἐπιβαίνομεν οὔτ’ ἐν ἀπόψει
γινόμεθ’ ὡς αἰεί, Σωσύλε, τὸ πρότερον·
καὶ μὴν Ἀντιγένης καὶ Βάκχιος ἐχθὲς ἔπαιζον,
νῦν δ’ αὐτοὺς θάψαι σήμερον ἐκφέρομεν.
Les roses, ja! És temps dels cigrons, Sòsil,
i de tiges de la col acabada de collir.
Brinca el xanguet, el formatge fresc qualla,
escumegen les fulles de l’enciam arrissat…
I nosaltres ja no baixem a la platja, Sòsil; ja no
ens arribem al mirador, com fèiem sempre, abans.
Però ahir Antígenes i Baqui també xalaven;
i avui mateix els hem portat a enterrar.

CONTRA UN ASTRÒLEG
31 Sider = AP xi 318 = xxviii GP

Ἀντικράτης ᾔδει τὰ σφαιρικὰ μᾶλλον Ἀράτου
πολλῷ, τὴν ἰδίην δ’ οὐκ ἐνόει γένεσιν·
διστάζειν γὰρ ἔφη, πότερ’ ἐν κριῷ γεγένηται
ἢ διδύμοις ἢ τοῖς ἰχθύσιν ἀμφοτέροις.
εὕρηται δὲ σαφῶς ἐν τοῖς τρισί· καὶ γὰρ ὀχευτὴς
καὶ μωρὸς μαλακός τ’ ἐστὶ καὶ ὀψοφάγος.
Antícrates coneixia el planisferi molt més bé que no pas
el mateix Arat. Del seu propi horòscop, però, re de re.
Deia que no estava segur de si havia nascut sota el signe
d’Àries, el de Gèminis o potser el dels Peixos.
Ara és obvi que sota tots tres: perquè és un boc,
un invertit poca-solta i un golafre.
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Edició: David SIDER, The Epigrams of Philodemos. Introduction, Text and Commentary.
Oxford University Press, New York & Oxford, 1997.
Filodem nasqué a Gàdara, a Síria, cap al 110 aC, i va morir, possiblement a Herculà, vora
Nàpols, entre el 40 i el 35. Cap al 75 viatjà a Roma, on sembla que aviat es guanyà el favor
de L. Calpurni Pisó Cesoní (futur sogre de Juli César, i cònsol l’any 58). Mercès a aquest
important patrocini, va poder exercir el seu mestratge sobre un brillant grup de joves
afeccionats a la poesia i la filosofia gregues, aplegats a la badia de Nàpols, entorn de Siró i
del mateix Filodem. Rufus Vari, Virgili, Tucca i Horaci formaren part, d’una manera o altra,
d’aquest brillant estol. Uns trenta-cinc epigrames de Filodem foren recollits per Filip de
Tessalònica en la seva Garlanda, i anaren a parar al capdavall a l’Antologia Palatina. D’altra
banda, Filodem s’esmerçà a popularitzar la filosofia d’Epicur entre l’elit romana. La seva
produció filosòfica, copiosa i variada, constitueix el gruix principal de la biblioteca de la
Villa dei Papiri (probablement propietat dels Pisons), a Herculà. Tot aquest material fou
sebollit per la cèlebre erupció del 79 dC. Els papirs recremats es troben sotmesos, encara
avui dia, a un ardu procés de recuperació i interpretació.
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EL BLUES DEL MUR D’ADRIÀ,
DE W. H. AUDEN
Traducció de Marcel Riera

ROMAN WALL BLUES
Over the heather the wet wind blows,
I’ve lice in my tunic and a cold in my nose.
The rain comes pattering out of the sky,
I’m a Wall soldier, I don’t know why.
The mist creeps over the hard grey stone,
My girl’s in Tungria; I sleep alone.
Aulus goes hanging around her place,
I don’t like his manners, I don’t like his face.
Piso’s a Christian, he worships a fish;
There’d be no kissing if he had his wish.
She gave me a ring but I diced it away;
I want my girl and I want my pay.
When I’m a veteran with only one eye
I shall do nothing but look at the sky.
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EL BLUES DEL MUR D’ADRIÀ
Sobre el bruc bufa un vent humit,
tinc polls a la túnica i el nas enfredorit.
La pluja cau del cel a borbollons,
sóc un soldat al Mur, no en sé les raons.
La boira sobre les pedres com un llençol,
la meva noia és a Túngria i dormo sol.
Aulus la festeja, allà i ara,
no m’agrada ell ni la seva cara.
Piso és un cristià i adora un peix:
prohibiria els petons ara mateix.
Als daus vaig perdre el seu anell d’una jugada;
vull la meva noia i vull la meva soldada.
I quan sigui un veterà borni
miraré el cel i em faré l’orni.
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TRES EPITAFIS ANGLESOS
Traducció de Marcel Riera

JOHN BETJEMAN
THE LAST LAUGH
I made hay while the sun shone.
My work sold.
Now, if the harvest is over
And the world cold,
Give me the bonus of laughter
As I lose hold.

LA DARRERA RIALLA
Vaig aprofitar les ocasions.
Vaig vendre el meu treball.
Ara, si s’ha acabat la collita
i el món és un fred guirigall,
doneu-me l’escreix del riure
mentre me’n vaig cap avall.
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WALTER DE LA MARE
AN EPITAPH
Here lies a most beautiful lady,
Light of step and heart was she;
I think she was the most beautiful lady
That ever was in the West Country.
But beauty vanishes, beauty passes;
However rare–rare it be;
And when I crumble, who will remember
This lady of the West Country.

UN EPITAFI
Aquí jeu una dona molt bonica,
lleugera de pas i de cor com era;
penso que fou la dona més bonica
que al País Occidental mai hi haguera.
Però la bellesa es fon i queda enrera
per més que sigui molt original;
quan jo em fongui qui sap si algú recorda
la dona del País Occidental.
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JOHN DRYDEN

EPITAPH
Here lies my wife: here let her lie!
Now she’s at rest, and so am I.

EPITAFI
Aquí jeu la meva esposa: deixeu que jegui bé.
Ara ella reposa, i jo també.
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POESIES SATÍRIQUES PORTUGUESES
DELS SEGLES XVII-XVIII
Traducció de Gabriel de la S. T. Sampol

TOMÁS DE NORONHA (? - 1651)
A UMA MULHER ACAUTELADA EM FECHAR A PORTA,
MAS DIZIAM QUE ANDAVA COM O CURA
Que importa ao crédito vosso
Fechardes, todos os dias,
A porta às Ave-Marias,
Se a abris ao Padre-nosso?

A UNA DONA QUE NO ES DESCURAVA DE TANCAR LA PORTA,
PERÒ QUE DEIEN QUE TENIA COSA AMB EL RECTOR
Què hi guanya la fama vostra
de tancar amb clau cada dia
al toc de l’avemaria,
si obriu sempre al parenostre?
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ANTÓNIO SERRÃO DE CRASTO (1610-1684)
A UMA DAMA CHAMADA GRÀCIA MUITO INTERESSEIRA
Grácia, tão interesseira
Sois como os vossos amores,
Que alcançar vossos favores
Sente-o a bolsa e a algibeira.
Não sejais dessa maneira,
Que é pior que ser ingrata;
E pois vossa graça mata
E sois de graças tesouro,
Não vos dei, Grácia, por ouro;
Dai-vos, Grácia, gratis data.

A UNA DAMA DITA GRÀCIA MOLT INTERESSADA
Gràcia, sou tan doblerera,
tant com els vostres amors,
que arribar als vostres favors
bossa i butxaca alleugera.
No sigueu de tal manera
que és molt pitjor que ser ingrata;
si la vostra gràcia mata
i sou de gràcies tresor,
no us doneu, Gràcia, per l’or,
dau-vos, Gràcia, gratis data.
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ANTÓNIO LOBO DE CARVALHO (1732-1787)
SENDO O AUTOR ADMITIDO À PRESENÇA DE UMA SENHORA
COM QUEM SE PROPUNHA A GRANDES EMPRESAS,
TEVE AFINAL DE RETIRAR-SE IN ALBIS, COMO SE VÊ DO SEGUINTE
Este que vês aqui, formosa dama,
Entre moles testículos pendente,
Já foi em outro tempo raio ardente,
Hoje é pavio que não solta chama:
Este que vês aqui, já foi o Gama
Dos mares onde navega tanta gente;
Hoje é carcaça velha, que somente
Dos estragos que fez conserve a fama:
Este que vês aqui, foi do trabalho
O maior sofredor (quem tal dissera!)
Hoje de amor é lânguido espantalho:
Este que aqui vês, na ardente esfera,
Já foi flor, já foi luz, já foi caralho;
Mas hoje não é já quem dantes era.

HAVENT ESTAT L’AUTOR ADMÈS A LA PRESÈNCIA D’UNA SENYORA
AMB QUI ES DISPOSAVA A GRANS EMPRESES,
AL FINAL VA HAVER DE RETIRAR-SE IN ALBIS, COM ES VEU TOT SEGUIT
Aquest que veus aquí, formosa dama,
enmig dels molls testicles defallent,
prou que fou altre temps un llamp ardent,
avui només és ble que no té flama.
Aquest que veus aquí prou fou el Gama
de les mars on navega tanta gent;
avui, carcassa vella, solament
conserva dels estralls que féu la fama.
Aquest que veus aquí fou del treball
el més sofert, mes ja ningú ho espera:
avui d’amor és lànguid espantall.
Aquest que veus aquí, d’ardent esfera
fou la flor, fou la llum, fou el carall;
però avui ja no és tot allò que era!
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DIÁLOGO ENTRE UM PENITENTE FREIRÁTICO
E UM CONFESSOR CASMURRO
A um fradallhão bojudo e rabugento
Seus crimes confessava um desgraçado,
E entre eles dizia ter pecado
Com uma santa freira num convento:
Grita o frade: —Não tardam num momento
Raios mil, que subvertam tal malvado;
Que as esposas de Cristo há profanado
No santo asilo seu, sacro aposento!
Ora diga, infeliz, como ousaria
Tal crime confessar, e acções tão brutas
A Jesus Cristo, lá no extremo dia?...
—Padre, deixemos pois essas disputas;
Se ele me perguntasse, eu lhe diria:
«Quem vos manda senhor casar com putas?».—

DIÀLEG ENTRE UN PENITENT AFECTAT DE MONGES
I UN CONFÉS PERTINAÇ
A un panxut frarot gens indulgent
els seus crims confessava un malanat
i, entre altres coses, deia haver pecat
amb una santa monja en un convent.
Crida el frare: —No es torbarà un moment
a caure un feix de llamps sobre un malvat
que esposes del Senyor ha profanat
en el seu sacre asil i apartament!
Digau-me, malaurat, com es podria
un crim tal confessar, i fetes tan brutes,
davant de Jesucrist, el darrer dia?
—Pare, deixem-nos ja de tals disputes,
que, si Ell m’ho demanava, jo diria:
«Per quins set sous, Senyor, us casau amb putes?».—
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ANTÓNIO MARIA BARBOSA DU BOCAGE (1765-1805)

Lá quando em mim perder a humanidade
Mais um daqueles, que não fazem falta,
Verbi-gratia — o teólogo, o peralta,
Algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade:
Não quero funeral comunidade,
que engrole sob-venites em voz alta;
Pingados gatarrões, gente de malta,
Eu também vos dispenso a caridade:
Mas quando ferrugenta enxada idosa
Sepulcro me cavar em ermo outeiro,
Lavre-me este epitáfio mão piedosa:
«Aqui dorme Bocage, o putanheiro:
Passou a vida folgada, e milagrosa:
Comeu, bebeu, fodeu sem ter dinheiro.»

Quan en mi haurà perdut la humanitat
un més d’aquells que no hi fan gens de falta,
com verbigràcia un cavaller de Malta,
un teòleg, un duc o un estufat,
no vull que funeral comunitat
em gralli subvenites en veu alta;
fossers dels pobres, de vermella galta,
també us dispens d’aquesta caritat.
Però la mà que amb aixada rovellosa
la tomba em cavarà en un terreller,
que hi gravi un epitafi, pietosa:
«Descansa aquí Bocage, el gran puter;
tingué vida folgada i miraclosa:
menjà, begué, cardà sense un diner.»
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DOSSIER
SATÍRICS

EL NONSENSE I EL LIMERICK
(UNA INTRODUCCIÓ I UNA PETITA MOSTRA,
AMB VERSIONS CATALANES)

Miquel Àngel Llauger

El nonsense verse és, per dir-ho així, una espècie endèmica de l’ecosistema poètic
anglosaxó. És gairebé segur que a totes les tradicions poètiques hi ha poesia satírica, i que a
totes hi ha poesia infantil, però el nonsense, un territori que té fronteres no gaire delimitades
respecte d’aquests altres dos àmbits, és ben propi de la tradició anglesa. Per assajar una
traducció, n’hauríem de dir poesia de l’absurd, però aquest terme ens duria per un camí
enganyós si ens fes pensar en provatures dadaistes o en el teatre de Beckett o de Ionesco.
És un absurd de menys angoixa existencial, més preocupat per divertir-se, diríem que més
amable si això no ens fes oblidar que també té una tirada evident als elements grotescos o
esperpèntics.
El limerick és la forma estròfica reina, per dir-ho així, del nonsense verse. Un limerick és una
composició de cinc versos (tot i que de vegades és representat tipogràficament com a
estrofa de quatre versos) que, en la seva forma més típica, rimen segons l’esquema aabba.
Els versos primer, segon i cinquè (que rimen entre ells) estan formats, també segons
l’esquema característic, per tres peus anapèstics (àtona-àtona-tònica), i el tercer i el quart
per dos peus anapèstics. Algunes característiques freqüents són la repetició d’una mateixa
paraula (sovint un topònim) als versos primer i cinquè, i la utilització de jocs de paraules o
paraules humorísticament deformades.
Els acadèmics que han mirat d’esbrinar la qüestió de l’origen del limerick situen els seus
precedents ni més ni menys que en l’Edat Mitjana, i en rastregen manifestacions al llarg de
tota la història de la poesia anglesa. Sembla ser que hi ha dues tradicions que hi conflueixen:
la de les nursery rhymes (poemes infantils de tradició popular) i la d’una poesia, també
popular, diguem que bruta, o de to gruixut.
El que és indubtable és que la història del limerick coneix un punt d’inflexió amb la
publicació del volum A Book of Nonsense, d’Edward Lear, a qui, ja que hem coronat una
estrofa com a reina del nonsense, podem concedir el títol de rei del nonsense. A Book of
Nonsense estava format, en la seva primera edició (1846), per 73 limericks, i en la de 1861 per
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112. Aquest llibre és el que dóna una empenta definitiva a la popularitat d’aquesta forma
estròfica que, dit sia de passada, encara mai no s’havia conegut com a limerick. Va ser a final
del segle XIX que va ser denominat, no se sap cert per què, amb el nom d’una ciutat
irlandesa amb la qual no té cap relació.
Amb posterioritat a Lear, s’han escrit i publicat literalment milers i milers de limericks.
D’aquest floriment, en destacaríem dues dades. Una, que hi ha una llarga llista d’autors
reconeguts que n’han escrit, que inclou noms com els de Rudyard Kipling, H. G. Wells,
Mark Twain, W. H. Auden, James Joyce, Aldous Huxley, George Bernard Shaw o John
Updike. Una altra, que el conreu del limerick ha tornat a les seves arrels: una part ingent dels
que es fan són, o esdevenen, anònims, i alguns dels més afortunats circulen, encara que
sigui telemàticament, amb la multiplicitat de petites variacions que és pròpia de la poesia
popular.
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QUATRE LIMERICKS D’EDWARD LEAR

There was on Old Man, who when little
Fell casually into a kettle;
But, growing too stout,
he could never get out,
So he passed all his life in that kettle.
Això era un vellard que quan era
molt petit es ficà a una tetera;
com que va tornar gras,
no en pogué sortir pas
i mai més no deixà la tetera.

There was an Old Man of the North,
Who fell into a basin of broth;
But a laudable cook,
fished him out with a hook,
Which saved that Old Man of he North.
Això era un senyor de Salou
que caigué dins un cossi de brou;
un cuiner molt lloable
el va treure amb un cable
i salvà aquell senyor de Salou.
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There was an Old Man of Berlin,
Whose form was uncommonly thin;
Till he once, by mistake,
was mixed up in a cake,
So they baked that Old Man of Berlin.
Això era un vellard de Xangai,
que era l’home més prim que heu vist mai;
fins que un cop, per errada,
es mesclà amb la panada,
i enfornaren el vell de Xangai.

There is a Young Lady, whose Nose,
continually prospers and grows;
When it grew out of sight,
she exclaimed in a fright,
‘Oh! Farewell to the end of my nose!’
Hi havia una dama amb un nas
que creixia i creixia, a bon pas;
quan va ser tan llunyà
que no el veia, exclamà:
«A reveure, cimall del meu nas!»
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QUATRE LIMERICKS ANÒNIMS

There was a young lady of Riga,
Who smiled as she rode on a tiger:
They returned from the ride
With the lady inside
And the smile on the face of the tiger.
Això era un senyor de Valnigra
que somreia, muntat en un tigre;
van tornar a prima nit
amb el jove engolit
i el somriure a la cara del tigre.

There was an old party of Lyme
Who married three wives at one time.
When asked: ‘Why the third?’
He replied: ‘One’s absurd,
And bygamy, sir, is a crime.’
Això era un vellard, molt enfora,
que es casà amb tres esposes alhora.
Li digueren: «Què coi…?»
«Només una és un doi
i si ets bígam la llei et fa fora.»
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A young gourmet dining at Crewe
Found a rather large mouse in his stew.
Said the waiter, ‘Don’t shout
And wave it about,
Or the rest will be wanting one, too.’
Un gourmet que sopava a Gavà
va trobar un ratolí al bacallà.
«Muts!», va dir-li el cambrer,
«no feu tant de merder,
que si ho senten tothom en voldrà.»

Said an ape as he swung by his tail,
To his offspring both female and male,
From your offspring, my dears,
In a couple of years,
May evolve a professor at Yale.’
Tot gronxant-se amb la cua, un gran simi
va explicar als seus dos fills, Pat i Timmy:
«De les vostres fillades,
en ben poques anyades,
naixerà un catedràtic eximi.»
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DIÀLEGS
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DOLORS OLLER: VIRTUTS DE LA PARAULA
Joan Todó
Ens trobem a les oficines del PEN català, a dalt de tot de l’edifici de l’Ateneu. Un lloc que, si bé és
difícil accedir-hi (i fins i tot trobar-lo), té una notable vista sobre el Barri Gòtic, justament ara que cau la
tarda. L’entrevista comença accidentada: un servidor, més aviat tímid, no té gaire experiència en aquests
quefers. I per altra banda, hi ha hagut una confusió: Dolors Oller pensava que l’entrevista se centraria en
Gabriel Ferrater (fins i tot n’ha dut dos llibres, Les dones i els dies i Noticias de libros). Per això,
la meva primera pregunta, plena de vacil·lacions, la sorprèn.
TODÓ. Oscar Wilde, a El crític com a artista, deia que la crítica literària és la forma més
civilitzada d’autobiografia. Si és així, ¿qui és Dolors Oller? ¿Què diuen de tu els llibres que has fet?
OLLER. Bé, en un aspecte hi estic d’acord: per un cantó el qui llegeix és una persona. I
llegir vol dir penetrar-te del significat dels signes que llegeixes, en la mesura de les teves
possibilitats. Però clar, al mateix temps, per llegir bé, has d’estar disposada a anar més enllà
de la teva subjectivitat, has d’estar atenta a l’objecte textual, i a allò que et suggereixen les
seves estratègies. Si no ho fas, mai aprendràs res en llegir. Clar que quan escrius sempre hi
ha una força, una energia que és personal i que et porta a fer-ho d’una manera i no d’una
altra, i la meva opció pel que fa al pensament literari és més aviat arribar a indicar com està
fet un text, que no pas decidir sobre el seu valor. A mi el que em motiva és precisament
això, sigui en crítica o sigui en creació de primera instància: el pensament literari. Per això
només parlo de llibres o d’autors que em suscitin aquest pensament. I de fet no tinc cap
problema per admirar i elogiar el talent dels altres. De manera que intento analitzar i
explicar molt bé quins són els efectes del text en la meva consciència quan jo el llegeixo.
T. A Aprendre de la lletra, però, hi ha les «Notes dominants» i els «Apunts de lectura», que són
menys teòrics...
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O. Sí, aquests articles crec que són interessants, i més àgils, perquè es tracta de textos
curts que van dirigits a explicar el nucli del sentit que, segons la meva lectura, manté el text.
També són molt intencionats, i va ser força divertit buscar un títol d’una sola paraula que
correspongués a aquest nucli: «Latència», «Designis», etcètera. De fet, és aquesta paraula la
que donava, per mi, el nucli de sentit de l’obra. Ara ja és una cosa molt vista, però en el
moment va tenir un cert èxit, com a novetat dins la crítica de diari. Hi ha també els «Punts
de referència», de La construcció del sentit, que eren també semblants en la intenció, només
que es concentren en una figura retòrica que és la que genera o explica tot el poema. Per
exemple, en el cas del que parla de Ferrater, tot gira a l’entorn de l’epifonema. En el de
l’Espriu, em sembla que era l’ús del paral·lelisme; o, en el de Vinyoli, el nucli era el remolí
d’una metàfora sostinguda, una al·legoria petita que és la que dóna sentit al poema. En fi,
he de dir que, tenint en compte l’època en què van sortir, crec que en aquesta sèrie vaig
posar en circulació molts conceptes i termes retòrics oblidats o no explicats, i aquesta és, en
definitiva, una de les tasques que ha de fer la teoria poètica. També a La construcció del sentit
vaig començar a explicar i a denominar una tipologia de la paraula poètica, que després es
desenvolupa a Virtuts textuals i a Accions i intencions. Però passa que en aquest cas encara no
he fet l’article on han de sortir-hi els exemples: hi ha només l’explicació teòrica nua, pelada.
I és una mica difícil de seguir... Ho reconec. Però és una idea molt simple, que vaig intuir fa
ja molt de temps, a l’època en què feia de mestra de pàrvuls i ensenyava relacions entre les
paraules i les coses; després he anat constatant que aquesta distinció és una distinció gairebé
«natural» i que, d’una manera o altra, en un context d’estudi o en un altre, molts autors,
semantistes antics i moderns, ja s’hi havien referit —de manera que té el seu pedigrí
intel·lectual, que jo he anat resseguint fins a formular-la a través de la poètica de la
lingüística semiòtica.
T. Ja ho has deixat entreveure però, més concretament, ¿quines escoles crítiques, quins autors, creus que
t’han influït?
O. Tota la fenomenologia en els seus més variats aspectes: lingüístic o semiòtic,
hermenèutic i de pensament: Northrop Frye, Paul de Man, Leo Spitzer, Martínez Bonati,
Kenneth Burke, Dufrenne, Sartre, P. Ricoeur... També m’interessa la desconstrucció, en
certa manera... I després també considero molt important el pensament d’Émile Benveniste
i el de Charles Sanders Peirce. Exemplar la feina de Genette, Eco, Jakobson, Magliola, i
tants altres... I sobretot, jo em fio molt dels assaigs dels propis creadors quan parlen del seu
art i del pensament creatiu. Bé, n’hi ha molts, i cadascú a la seva manera. La lectura de
l’assaig sempre m’ha fet companyia. Jo vaig fer una carrera una mica mecànicament, a
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l’entorn d’un saber molt positivista i acumulatiu, en el sentit d’històric, i on la metodologia
poètica era fora del programa. És un buit que té la formació acadèmica espanyola. Per
exemple, els grans pensadors que són significatius, i en tots els àmbits, són gairebé tots gent
formada en una tradició de pensament sòlid i en línia de continuïtat: una tradició i unes
pràctiques metodològiques, que ja dins de la contemporaneïtat han rebut la influència de la
fenomenologia (husserliana i pre- i posthusserliana): d’aquí surt una pràctica conscient del
hiatus que es dóna entre el subjecte i l’objecte, i una voluntat de mirar l’objecte des de dins;
Un mètode que, en literatura, també va practicar el close reading dels del New Criticism. Van
haver de passar molts anys, abans no m’adonés que tot el pensament modern lingüístic,
semiòtic, provenia d’una manera i d’una metodologia del pensar, una metodologia de veure
les coses, d’apropar-se al text com si fos un altre i observar com està construït, quina és la
seva formalització interna.
T. I d’allà ve l’estètica de la recepció, també...
O. Sí, clar, també m’han influït la metodologia de W. Iser i la de R. Ingarden; però en
aquella època l’estètica de la recepció era més Jauss i el vessant sociològic, que jo no he
desenvolupat. Però si mires Gabriel Ferrater, que és un dels intel·lectuals més importants
que tenim, el seu mètode és completament fenomenològic, tant als seus assaigs com a la
seva poesia. Si llegeixes La poesia de Carles Riba, el llibre sobre Foix, els articles sobre pintura
—ixa-t’hi—, quan s’enfronta a problemes literaris, sempre explica com està feta l’obra,
quines són les seves estratègies. El pròleg del Nabí, que en el seu temps va ser molt nou
respecte de les interpretacions ja fetes, és completament fenomenològic: amplifica el motiu
bíblic de manera que el refús a complir un destí —refús inútil perquè, de fet, si hom se sent
cridat a fer alguna cosa, és que ja té el desig o la voluntat de fer-la— doncs el refús a una
mala missió és només el motiu d’un avanç en altres direccions que, en definitiva, acaben
constituint un altre camí. I caminar és el que importa, no el destí. Per això cap al final diu
que tota vida és poètica, és a dir, construïda. Ara, per exemple, han reeditat Noticias de libros,
que és una meravella, i que és el testimoni de la seva feina com a lector professional. [Obre el
llibre i em llegeix el primer informe, sobre un estudi d’Eric Auerbach, remarcant el lloc on Ferrater parla
del «principio, más estrictamente metodológico-científico, de que sólo “preguntas
específicas” rinden fruto»] Aquesta capacitat de síntesi, d’anar a allò que és l’origen del
pensament, Gabriel la té. I en els poemes, si t’hi fixes, fa el mateix: cada poema és un
interrogant, la formulació d’un problema. I la forma en què està presentat implica que el
lector ha de seguir el raonament fins arribar a una reflexió o experiència que, de fet, és el
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mateix poema que la configura. No sé si m’explico bé, però és així. I en aquest procés és on
radica l’emoció.
T. No sé si prendre-m’ho gaire seriosament, però sempre s’ha parlat del Grup de Girona. Què era?
O. Jo crec que, això, els que ho deien eren els de Barcelona. Perquè a Barcelona, tan
aviat surt una gent que formen la seva pròpia xarxa i que no pertanyen a la xarxa de
famílies barcelonines conegudes, necessiten primer que res encasellar-los. Que ho
aconsegueixin o no, és una altra cosa. I d’aquí va sortir tot: d’una colla de gent de Girona
que estudiàvem a Barcelona. Crec que hi havia una base comuna: la vida gironina, un
batxillerat a l’Institut de Girona, l’escoltisme, un aire de cultura transpirinenca... i una
ambició i possibilitats de fer canvis, de viure diferent. Tots lletraferits i lectors amb opinions
i afectes especials, gent amb dedicacions diverses, però amb idees estètiques comunes. N’hi
havia que tenien vocació d’escriptors i n’hi havia que no. Naturalment la denominació era
pels que escrivien. En realitat, sovint anàvem a classes d’altres carreres, per exemple a les de
Biologia o a les d’Estètica i Filosofia. Ens vèiem aquí entre setmana i després, en tornar el
cap de setmana cap a Girona, fèiem les gresques habituals, quedàvem per sortir; en fi:
l’esplendor a l’herba... Clar que hi havia un lligam i uns determinats gustos estètics i
preferències literàries, però no crec que hi hagués una voluntat de fer un grup. El que
passava també és que, sense ser de cap capelleta, la nostra catalanitat era lingüística i
territorial, natural, i no teníem consignes de partit. La qual cosa ens deixava una mica al
marge de les cèl·lules pensants i de poder, tot i que també ens afegíem a la protesta i a les
reivindicacions generals i també col·laboràvem en determinats projectes. Però, en
definitiva, anàvem una mica per lliure.
T. Abans has dit que la teva formació va ser molt positivista. ¿Com vas arribar a la Teoria de la
Literatura?
O. Passava una cosa: en aquella època, estàvem sortint d’una dictadura. I s’ha de dir que
la seva pressió ja s’havia relaxat molt. I econòmicament, la gent de classe menestral o del
petit comerç havia prosperat, de manera que els seus fills podien anar a la universitat,
juntament amb els que sempre hi havien anat. El món universitari es va tornar
interclassista. Això va massificar la Universitat; però, donada la naturalesa de l’acadèmia
espanyola, això va ser molt positiu perquè va eixamplar molt el camp d’influència cultural a
classes que no en tenien. Jo pertanyo a aquesta classe que hi va accedir sense ser-hi
predestinada. Quan vaig néixer, ningú no s’hauria pensat que estudiaria una carrera. De fet,
primer em van fer fer Magisteri, a Girona, per allò que una noia... i va ser desprès que vaig
anar a Barcelona, a la Universitat. La vocació docent, en realitat, l’he tinguda tota la vida i,
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de fet, estic orgullosa de dir que he estat docent en totes les etapes de l’educació, des de
pàrvuls fins als universitaris i post-. Després, quan vam acabar la llicenciatura, hi havia
també tota l’efervescència enciclopèdica: tothom treballava en una enciclopèdia. I jo,
després de fer classes al Col·legi del Collell i a l’ICESP en el curs de preuniversitari, gràcies
a una amiga, la Mari Cardona, que hi treballava i que em va recomanar (i també perquè el
Dr. Riquer em va donar suport), vaig entrar a Planeta, cosa que em va anar molt bé, perquè
jo pensava que faria articles de literatura, però em van posar a la secció de lèxic; i el lèxic és
molt dur, però molt instructiu: per molt que tinguessis el Bompiani, el Larousse, la RAE,
etcètera, el que hi havia cada matí damunt la taula per fer era una carpeta amb paraules de
les quals havies de redactar els significats i les entrades i les funcions. Clar: has de definir
categories, classes i formes, has de diferenciar accepcions, i buscar exemples discursius i
gramaticals. Potser això va marcar la meva vocació teòrica posterior.
T. Del 1971 al 1973, a més, vas viure a Londres. Què hi feies?
O. Això va ser gràcies al Dr. José Manuel Blecua (pare, que li dèiem nosaltres, per
diferenciar-lo dels seus fills). Vaig dir-li que m’agradaria sortir a fora, i em va parlar d’una
plaça de lectorat d’espanyol a Londres; jo hi vaig optar, ell em va recomanar, i els anglesos
em van acceptar. Clar, allò també va ser una escola: hi feia de language assistent, i hi havia de
fer conversa i gramàtica. És a dir, llengua. Llengua espanyola, compte; sóc una nena Wert,
jo... [riu] i la veritat és que, tot i la immersió castellana i que he hagut de fer l’escola, la
universitat i totes les meves oposicions en castellà, no per això he oblidat la meva llengua. I
de fet, tot i que escriure el que jo escric en català és una decisió una mica arriscada, em va
semblar que algú havia de començar a fer pensament literari contemporani i a utilitzar el
català dins el sistema disciplinar d’aquesta branca del pensament poètic: ni filologia, ni
crítica ni història ni filosofia; una mica de tot: poètica i retòrica. I ho vaig voler fer en català
—tot i que tampoc n’hi havia gaire en castellà. Però en fi, equivocada o no (pel que fa al
pragmatisme publicitari), aquí ningú no et fa gens de cas, perquè no són estrictament
estudis de català, el que jo faig... Bé, a Londres van acabar de forjar el meu sentit lingüístic
dels textos: vaig conèixer i llegir les obres importants del New Criticism i, per una qüestió
de la docència, també em va interessar la pragmàtica i la gramàtica del discurs. I, sobretot,
Londres va significar una vida: el cinema, la música i l’art, a més a més de la formació
osmòtica que donen la moda, els costums i el fet de viure en un país civilitzat de segles.
En tornar, vaig tenir l’oportunitat, a través de la Carme López, que ja hi treballava de
professora, d’anar a ensenyar a l’Escola de Mestres de Sant Cugat. Hi ensenyava sintaxi, que
és una matèria que m’agrada moltíssim d’ensenyar (sintaxi castellana); però també hi vaig
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fer un seminari de poètica, de lectura de poesia per als mestres en català. La vida de les
persones, realment, es configura d’una manera atzarosa... Perquè, des de la Normal de Sant
Cugat, vaig tenir l’oportunitat, també a través d’amics ja professors, Modest Prats i Josep
Maria Nadal, d’entrar al Col·legi Universitari de Girona i després a la Facultat de Lletres de
l’Autònoma. Com pots veure, m’agrada recordar la gent que m’ha ajudat. Sempre n’hi ha i
cal reconèixer-ho. El problema no és buscar persones adients, encara que siguin els teus
amics: el problema és utilitzar les influències en interès propi i afavorir gent sense mèrit
només com a peons de protecció del teu lloc. Les actituds morals mediocres engendren
més mediocritat.
T. Quin record en tens, de l’Autònoma?
O. Molt bo, la veritat. En aquell moment hi havia una assignatura que es deia
Introducció als Estudis Literaris, que era una assignatura de poètica. Em van encarregar
aquesta, i també una d’història de la literatura espanyola dels segles XVIII, XIX i XX; aquesta
última també la feia a Girona, que llavors depenia de l’Autònoma... Anàvem i veníem, era
bastant dur però molt intens i divertit. I amb el temps, vaig anar fent-me una bibliografia de
teoria, de pensament literari, i em vaig anar dedicant a un tipus d’estudi que s’apartava de la
metodologia històrica, que era la predominant i única en aquest país. Vaig anar introduint
coneixements d’altres tipus de discursos sobre literatura, i per això vaig acabar a Teoria de
la Literatura. Jo personalment crec que la teoria, la poètica, és una cosa creativament molt
important, però que en aquest país ha estat molt oficialment i administrativament ignorada.
I sobretot molts dels meus col·legues filòlegs sembla que no s’hagin adonat que és una
disciplina poètica que és fonamental per a l’educació, ja des dels grecs. A més, en la meva
època estava molt instaurada una visió més aviat sociològica i històrica de la literatura, més
que no pas la poètica i de pensament literari.
T. ¿L’escola de Joaquim Molas?
O. Doncs en certa manera, sí. Home, jo he tingut i tinc i una relació civilitzada amb el
Dr. Molas, i he estat i sóc realment molt amiga d’alguns dels seus deixebles (penso sobretot
en la Montserrat Roig, en Jordi Castellanos, en Josep Maria Benet i Jornet, Anna Maria
Saludes, Giuseppe Grilli, etc). I he de reconèixer que tots plegats han donat a conèixer el
corpus de la literatura catalana, un registre de veus i de comentaris absolutament fiables.
Però el que passa amb els grups massa travats, i en un país petit i acomplexat com el nostre,
és que tenen força sectària, i en el camí de la filologia em va semblar que allà dins ja hi havia
distribuïdes totes les feines, i vaig veure que no hi havia res a afegir. En fi, que en tornar
d’Anglaterra, tot i que vaig tenir la sort d’entrar a la Universitat, jo no treballava en cap
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camp de confiança per al nucli dur del poder dels estudis literaris d’aquest país. No acabava
de ser dels seus. Era de Girona, era ferrateriana i a més feia coses rares. I no tenia els
apunts que s’havien de tenir... No ho tenia fàcil. I crec que si m’hagués dedicat a la filologia
i a la història de la literatura catalana, segurament hauria tingut difícil que hi hagués hagut
mai cap plaça per a mi. De manera que vaig poder fer el que m’agradava de veritat: fer
poètica i des d’aquest punt de vista destacar textos exemplars catalans triats amb llibertat i
en companyia de textos d’altres llengües. Crec que això és convenient per al català i per a la
teoria, a més de satisfactori per mi. I en comptes de fer oposicions a Catalunya les he
hagudes de fer a Espanya. Tot ha anat bé.
Ara, respecte el que preguntaves sobre l’Autònoma, el meu record de la Universitat en si
és molt bo! A més sóc disciplinada i acato l’ordre acadèmic. Per altra part, el campus de
Bellaterra sempre m’ha semblat molt agradable, amb un punt d’americà... Després, resulta
que per anar a la Fabra no havia d’agafar el cotxe: així de simple, és una qüestió d’edat, de
manera que, quan em van cridar, vaig canviar de lloc; però és que jo sempre m’he
considerat un soldat de la institució acadèmica i crec que és una cosa importantíssima per al
progrés mental i social del país, o sigui que tant és el lloc, el que compta és com pots incidir
en l’educació. Clar, avui dia totes les universitats estan molt convulses: no hi ha diners, els
criteris tenen una excessiva dependència d’interessos personals i es tracta els alumnes com
si fossin clients, la qual cosa resulta molt perniciosa per l’educació en general... Ens falta un
criteri més sòlid d’allò que és fonamental i de la seva aplicació; hi ha massa atomització en
matèries que no són bàsiques. I també hem perdut el sentit de l’obediència i de saber
reconèixer una autoritat contrastada, el mèrit que alguns tenen més que no pas altres, i
sense que això vulgui dir cap tipus d’anorreament personal: es tracta d’esperar el teu
moment. Però, i sobretot, la funció dels intel·lectuals, ni es respecta ni es valora, i l’autoritat
es deixa al criteri dels mercats. En fi, l’educació, dirigida i pensada pels partits de torn, no
acaba de trobar un disseny prou sòlid com perquè pugui durar més enllà dels mandats de
cadascun. I, en qüestions culturals, hi trobem gent que pontifica, decideix, tria, remena i
judica sense tenir ni cap obra sòlida ni cap mèrit contrastat. Però també és veritat que estem
passant una crisi brutal i unes circumstàncies difícils, enormement histèriques i estressants.
És terrible dir-ho, però la misèria econòmica engendra misèria moral. Per això ara hem de
resistir tots molt, per no perdre la fibra moral. Sobretot els que ens dediquem a escriure, a
llegir, a pensar... I no perdre l’alegria, això és molt important
T. ¿Creus que els estudis de literatura haurien de ser més transversals, menys especialitzats?
O. La teoria de la literatura és estranya: és un saber que no sap què sap. Necessites la
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història, necessites la filosofia, necessites la lingüística, però no ets ni lingüista, ni
historiador ni filòsof. Ets una altra cosa. I per tant... De fet, transversals ja ho són, com a
mínim a Humanitats, que és on jo he estat i encara estic com emèrita a la Pompeu Fabra.
Però passa també que aquesta transversalitat, que és molt bona, té una cara fosca: apareixen
assignatures per raons no gaire contrastades, la gran quantitat de matèries no permet
aprofundir gaire en cadascuna de les disciplines, però, vaja, tot i així jo crec que, si una
persona té interès, ja busca la manera de treure’n profit... Clar: els quatre anys de carrera
són només una introducció, on et donen unes eines mínimes que després has d’aplicar a un
objecte i a un objectiu. El postgrau té aquest sentit: t’enfoques i has de controlar una
bibliografia més específica. Jo, per exemple, penso que en l’estudi de la literatura hi hauria
d’haver més coneixements de la tradició clàssica i molta més dedicació a la metodologia
textual. A llegir i a escriure; però les assignatures metodològiques no són gaire simpàtiques.
Hauríem de ser conscients que la llengua és l’estructura del saber i de la comprensió. Ara
diré una boutade: a base de saber moltes coses però sense saber gramàtica, la gent acaba no
sabent llegir i les editorials, gestionades per gent que tampoc té gaire capes de pensament
literari, acaben publicant llibres per a la gent que no sap llegir. Tot molt avorrit, i perillós,
clar. La gent només llegeix allò que ja intueix de seguida; això sí que és, com deies al
principi, molt autobiogràfic. La gent en el text hi llegeix allò que és ella mateixa, no fa el salt
cap a l’altre; no sap fer allò que cal per llegir bé, que és sotmetre’s a l’objectivitat del text:
pensar sempre és pensar més del que és estrictament necessari.
T. En relació amb això, Jordi Llovet ha afirmat fa poc, a Adéu a la universitat, que el país és una
ruïna cultural. Consideres que han canviat els estudiants al llarg dels teus anys de docència?
O. Sí que han canviat. No m’agrada parlar amb generalitats, però les circumstàncies
vitals, socials i polítiques de la gent d’ara han canviat, per tant... I amb els gestors d’ara, és
difícil que la Universitat respongui al model i a les ambicions que en teníem nosaltres. El
todo por la audiència no és una bona màxima per educar ni per millorar el material humà, i no
passa només a la Universitat. I tampoc és una bona orientació tractar els alumnes com si
fossin clients: això és pervers moralment. Però crec que els nois i les noies d’ara, que són el
futur, es mereixen que es faci el possible perquè puguin saber el que han de saber, i que
tinguin confiança en les seves aptituds. Crec que cada generació es busca el camí per ser
feliç; relativament parlant, clar. I individualment jo no veig que hi hagi cap diferència en els
seus potencials o en la seva intel·ligència respecte dels d’abans. És més, jo diria que són més
conscients de les dificultats. El que sí veig és que la misèria econòmica que tenim,
juntament amb el desconcert, la injustícia i l’arbitrarietat en el repartiment, i juntament amb
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la ignorància dels que decideixen sobre allò que és perdurable i que representa l’experiència
i la memòria del saber, tots aquests factors (dels quals els nois i noies d’ara en són molt
conscients) engendren tristesa i por. Jo crec que això és nou entre les generacions joves. Bé,
és un tema inacabable, i és difícil no deixar-se endur per una certa radicalitat. S’ha de pensar
llargament i amb una intenció seriosa i sincera, com segurament ha fet el Dr. Llovet. Però
també s’ha de ser generós i en certa manera amable. Jo crec que un dels defectes de
l’educació humanista és que hi continua faltant el que deia abans: metodologia i tolerància
intel·lectual. S’ensenyen coses, però no el mètode de treballar-les. Potser m’equivoco, eh...
L’educació demana fe, esperança i caritat [riu] —caritat en el sentit d’intentar posar-se en el
lloc de l’altre, del text. Això és molt formatiu per pujar gent civilitzada.
T. Tornant als inicis, ¿quins van ser els teus mestres? Per exemple, Ferrater, Valverde...
O. Bé, de Ferrater ja te n’he parlat. Gabriel Ferrater no va ser mestre meu, no
acadèmicament parlant. O potser sí que ho va ser, ja que vaig assistir a las seves classes
sobre literatura catalana. I et puc assegurar que allà ja hi vaig començar a veure que el
mètode, les preguntes, la manera d’encarar la matèria era tan important com el contingut.
Però jo ja el coneixia; i potser té la seva gràcia dir que el vaig conèixer com a company de
pupitre (per dir-ho així) quan ell feia l’últim curs de llicenciatura i jo també. I el recordo
molt bé el dia de l’examen de lingüística, i crec recordar que ell el feia oral, o sigui que ja era
considerat un alumne especial, de qualitat contrastada. Va ser l’any que li van donar la
Lletra d’Or. Per mi era un escriptor ja gran, i una veu molt interessant: estàvem pendents
del que feia i del que deia; per exemple, en aquella època feia unes classes de lingüística
contemporània al col·legi major dels escolapis, a la Ronda de Sant Antoni. I un grup hi
anàvem sempre. Ens vam fer amics; en acabar les classes, anàvem a fer una cervesa; en fi,
no sé com, es va formar un petit nucli d’afinitats electives. Més o menys, el mateix grupet
que anàvem cada setmana a casa d’en Valverde a Sant Cugat a fer un seminari de poètica.
Això també va ser un luxe, una generositat total de part d’un Valverde, castigat sense
docència pel franquisme, una generositat increïble cap als joves poetes del grup, que alguns
no poetes també vam aprofitar. Perquè, de fet, jo ja era assistent assídua a les seves classes
d’Estètica de la UB, tot i que no hi estava matriculada oficialment. Van ser realment dos
mestres, però n’he tingut d’altres, potser no tan personals o no tan brillants; però la
transmissió funciona sobre una base de confiança, d’admiració i de reconeixement. Crec
que la capacitat d’admirar i de reconèixer el talent i l’autoritat és una marca de qualitat pel
qui és capaç de detectar-la en les seves variants i graus. Ara, això no és gaire freqüent:
tothom pensa que és excel·lent a la primera. De fet, aquests que parlen sempre
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d’excel·lència, no saben que els que ho són no en parlen mai; treballen bé i prou. S’ha de
saber ser alumne per tenir una disciplina sòlida d’aprenentatge durant una etapa de la teva
vida jove.
T. ¿I pel que fa als mestres en sentit més institucional?
O. En aquest sentit, jo estic molt agraïda a molts: brillants o no tant, divertits o realment
avorrits: a mi sempre m’han anguniejat els profes seductors; crec, com diu Salinger, que són
perillosos. Parlen molt bé; però no saps com o per què. Tot i que també hi ha una forma de
seducció molt vàlida: tenir interès real en la feina dels alumnes i ajudar. Per exemple, i en
aquest sentit, després, en Gabriel Ferrater també em va ordenar el cap. De fet, i abans de
marxar a Londres, i com que jo li vaig demanar consell pel tema de la tesina, ell em va
començar a orientar un treball sobre el règim preposicional dels adjectius. Entrar en una
disciplina és imprescindible si es vol pensar bé, i treballar amb gent rigorosa de veritat i al
mateix temps comprensiva ajuda molt a posar contenció a l’expressivitat... [S’atura] Mira:
ara et sé respondre la pregunta que em feies al principi, allò de com em definiria. El meu
discurs és l’intent de contenir l’expressió subjectiva a favor de la claredat expositiva
conceptual. Aquesta seria jo.
T. Tu vas fer un llibre sobre Rafael Masó, i has estudiat força Carner. ¿Què t’interessa, del
Noucentisme?
O. Sí, en tornar de Londres i, en vistes a continuar la carrera acadèmica, tot i que jo era
llicenciada en romàniques, ja vaig poder fer la tesina en filologia catalana. En Gabriel ja era
mort, i el treball que ell em dirigia sobre el règim preposicional dels adjectius anava agafant
unes dimensions excessivament denses i llargues pel que jo necessitava. Per motius de
proximitat ciutadana, jo sabia que en Masó havia escrit poesia (en aquell moment Comadira
i Tarrús investigaven minuciosament i positivament el que seria el material del seu llibre
sobre Masó, fundacional dins els estudis de l’arquitectura noucentista), i vaig començar a
mirar-me-la. Vaig fer-ne l’edició i encara estic contenta de la classificació semaqnticopoètica
que en vaig fer. Això potser sí que ho teníem en comú, els gironins, i en certa manera en
vam ser militants. Per nosaltres el Noucentisme era una època a reivindicar com a exemple,
perquè en aquella moment es va intentar fer un país europeu, modern i funcional, sense
perdre les arrels genuïnes d’aquest país. El Modernisme ja era un conjunt d’actituds
europeistes (la deliqüescència finisecular, la decoració floral, l’absenta, l’artista com un geni
marginat, el simbòlic mistèric...), però el Noucentisme va redescobrir el símbol clàssic,
l’al·legoria didàctica, la necessitat de l’ofici de l’artista com a coneixedor dels seus materials
i dedicat a una feina en què la tradició i el talent s’uneixen per aconseguir un sentit de
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significacions diverses. Una època en què es va tenir la possibilitat de fundar no ben bé un
estat propi, però sí una sèrie d’institucions, una xarxa de carreteres, de biblioteques,
d’entitats civils... que van poder donar fonament després a un creixement nacional català;
fins i tot a una gramàtica, i a una llengua civilitzada, imprescindible i per damunt de les
diferències dialectals, apta per a la ciència i per a les grans traduccions de la literatura
universal, una llengua civilitzada i d’estructura ambiciosa i fèrtil, un català que té un ordre
clàssic, una llengua digna de tenir una gramàtica. Això s’havia anat perdent; però per sort,
en aquest país la llengua ha tingut un destí fantàstic. Perquè comença amb Llull, que és un
miracle i, ja en la modernitat, Verdaguer, en el sentit de dues forces que construeixen espai
expressiu i conceptual nou. I, en aquest sentit, després ja ve Carner. No és que no n’hi hagi
d’altres igual de bons o d’interessants pel que diuen, testimonien o formalitzen: tots els
escriptors compten per modelar, conservar i mantenir en funcionament la seva llengua;
però, després de l’empenta verdagueriana, és Carner qui obre la roda cap al pensament i la
psicologia contemporània. Carner ens ha fet la llengua per al joc mental subjectiu
contemporani, actual, ens ha ensenyat a pensar i a sentir amb matisos de
contemporaneïtat... La gent no el llegeix bé, perquè potser és massa subtil per a la pressa
d’avui. Ara recordo aquell poema que es diu «Tres noies», on hi ha uns versos que diuen:
«Inconegudes ja de llurs mares, / van deleroses qui sap a on». Això és boníssim! Definir així
l’adolescència és una observació que m’emociona, per la virtut del pensament, que és
potser el que més m’interessa en un escriptor, i que Carner la té. Jo sempre dic, perquè ho
he viscut com experiència pròpia, que a Carner cal llegir-lo per educar-se, per la complexitat
del seu pensament i la perfecció de la seva forma. I veus, aquest convenciment el tinc
gràcies a Ferrater. Mira, crec hi ha dos tipus de poesia: la popular i la culta; però la popular,
per ser interessant, també ha de ser feta pels escriptors cultes. Si no, sempre li falta alguna
cosa. Clar que ser culte no vol dir ser un savi eixut, vol dir saber-se dins una cadena i ser
humil i poder reconèixer i aprendre del valor dels millors.
T. Abans parlaves de no perdre la fibra moral. Aleshores, ¿quina seria la missió de l’artista
contemporani?
O. Bé, si es viu la vida, tothom acaba fent alguna cosa o altra. No ho sé, jo no sóc
artista, tot i que tinc un temperament poètic. El meu pare era mecànic, i es va dedicar a la
part elèctrica del cotxe, una cosa molt moderna en el seu temps. La vida és la que és, i crec
que ens hem d’esforçar per viure-la amb il·lusió. No importa la missió, importa la vida,
perquè és única. Els artistes, i sobretot els poetes (entesos en sentit ampli: els que escriuen
amb voluntat formal de pensament) tenen potser una funció. Potser educar el pensament, i
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propiciar experiències que tal vegada no tindries mai si no llegissis. Ara bé, potser és una
mala missió, perquè avui dia passa una cosa molt estranya: tothom escriu, però dubto que la
majoria llegeixin el que s’ha de llegir per poder escriure de veritat, amb intenció d’aportar
pensament, experiència formal, intensitat emotiva. Sembla que escriure sigui només
explicar històries, a vegades historietes o, encara pitjor, qualsevol cosa per aprofitar el fet de
ser conegut per alguna altra cosa i fer-se un sobremèrit —publicitat no contrastada... En fi,
és delicat, perquè, per altra part, és incòmode exigir que escriure sigui una activitat patètica,
la tristesa del coneixement, l’exercici de la solitud, el rigor d’una musa implacable. Però això
és la literatura, què vols fer-hi, tota la resta és entreteniment, i per entretenir-nos hi ha coses
més fàcils que no la lectura. És estrany tot això: tots ben creatius, però els que es diuen
artistes es treuen de sobre les dificultats de l’ofici, del pensament, de la tècnica i de la
disciplina. No sé si això portarà a alguna cosa més que a ideícas, amb molta arrogància
neoavantguardista i amb molt poc mèrit poètic real. En fi, tot artista es mesura amb una
dificultat d’una duresa terrible: fa, amb tota la seva responsabilitat i el seu saber, coses que
ningú no li demana, perquè, de fet, avui dia l’experiència estètica es demana poc, perquè és
difícil que algú mantingui l’atenció en l’obra dels altres, sobretot si s’ha de llegir. Mirar és
molt més intuïtiu; en canvi, la lletra i el pensament és una mediació entre l’objecte i el
subjecte, una dificultat. Jo els admiro molt els escriptors. I n’hi ha de molts gèneres i valors
diversos. Tots són importants perquè, en definitiva, ells són i seran la nostra memòria. De
fet, ja vaig dir en algun lloc (crec que era en el títol d’un article sobre Vinyoli) que l’obra
dels escriptors acaba constituint «la solidaritat dels insolidaris».
T. ¿Quina opinió en tens, de la literatura catalana de la teva generació?
O. Mira, com a tot arreu hi ha de tot, la qual cosa és bona i normal. I tothom fa el que
pot. A mi m’agradaria tenir una tradició literària com l’anglesa, una filosofia i una música
com l’alemanya, una tradició domèstica com la francesa, i un sentit estètic i filològic com
l’italià, però no ho tenim ni ho podem tenir. El coixí no pot ser d’aquesta manera, perquè
no ens han educat. Espanya és un país de vocació analfabeta; no creiem en l’educació. La
massa fa el que pot; i de tant en tant surt, de manera imprevisible, un talent especial i
imprevisible que sol tenir molts problemes perquè aquest és un país petit i ple d’enveges i
ambicions desaforades. Per dir una cosa que no sé si serà ben rebuda, però és per
entendre’ns: a mi personalment la Guerra Civil no m’ha interessat mai gaire; en canvi,
intel·lectualment parlant, m’interessa molt més la Segona Guerra Mundial. És una
anècdota. Per sort, vam poder sortir-ne. I la nostra ambició era fer la feina ben feta, i mirar
cap a cultures més civilitzades, mes afinades. Llàstima que a Espanya sempre hem tingut
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doblatges: els subtítols ens haurien fet més competitius. Ara, també t’he de dir que una cosa
que m’acontenta és que, mirant enrere, crec que la nostra va ser una generació que, malgrat
tot, encara vam viure una mica la joia de viure, l’alegria. No sé, però emetíem senyals més
alegres que els joves d’ara, potser érem més ingenus. Clar que les circumstàncies no eren
tan dures; no sé per què, però la qüestió dels diners, del futur, la confortabilitat no ens
angoixava tant. No en teníem, però teníem possibilitats de treballar. Aquesta mena de
despreocupació tenia la seva gràcia: érem més beneitets i més ingenus però sí, teníem uns
models més alts. Després en van venir uns que eren molt ambiciosos, que ja s’havien
format en català, i volien tenir la paella pel mànec, remenar les cireres, i totes aquestes
coses, però no han fet gaire res, d’obra. Hi ha molta gent que és molt important, i no ha fet
cap obra! Jo crec que el que importa és l’obra, però clar, com que ningú no té temps...No sé
com acabarem. Ja m’agradaria tenir un balconet a l’eternitat i anar mirant què passa.
T. ¿Quins escriptors dels últims anys t’interessen, concretament?
O.. Però saps què passa? Nosaltres passem. I a la meva edat, ja en llegeixes poc,
d’estrictament contemporani. Llegeixo moltes coses per mi... Això no vol dir que no estigui
al cas de la gent que escriu i que valoro, i també és inevitable, si t’interessa aquest món de
l’escriptura, de saber qui és qui i què hi passa. Però aleshores caus en aquest cercle viciós:
només són coneguts els que surten als mitjans i només surten als mitjans els que són
coneguts —d’ells, clar... I ara últimament, crec que hi ha massa llibres de gent que és molt
mediàtica però no té res a dir. De fet, jo, pel que fa a la prosa, espero el que escriuen els
Serés, Toni Sala, Biel Mesquida, Subirana, Torner, Armengol, Ibáñez Fanés, Barbal,
Fonalleras... potser me’n deixo algun (em sabria greu, però sóc molt dolenta per recordar
noms). I últimament he llegit una novel·la estupenda de la Teresa Pous, i també el Jo confesso
d’en Cabré. I després hi ha els poetes, clar. Però la poesia és un àmbit complicat justament
perquè, de fet, jo penso que els poetes són molt importants. Els grans narradors, si t’hi
fixes, comencen fent poesia; és el cas de Faulkner, per exemple, i tants d’altres. A mi
m’agraden els poetes cultes, conscients de les seves formes de construir i que fugen dels
tòpics fàcils Però la poesia és una tasca molt dura: la gent, en general, no en sap, de llegirne, i ho diuen: com si fos diferent que llegir un altre tipus de discurs. Tot el secret està en
escoltar les veus, com si fóssim una conversa. Ara, també és veritat que és un gènere on és
fàcil rossolar per la inanitat: quatre paraules una mica esotèriques i quatre imatges
impossibles. I no, això és enormement avorrit. Però també la narració d’anècdotes pot ser
enormement avorrida. En fi, el que és interessant és que respecte dels poetes, jo els llegeixo
tots com si fossin contemporanis entre ells: en poesia no importa ni l’època ni la geografia:
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la poesia bona és sempre actual, universal i precisa en el seu pensament formal i de sentit
—i no importa ni el tema ni l’època: importa la veu i la formalització de l’experiència.
T. Has dirigit algunes tesis, com la de Jaume Subirana sobre Carner. ¿Quin record en tens?
¿Consideres que tens deixebles?
O. Recordo molt bé les relacions amb els meus alumnes. Ha estat molt satisfactori per
mi tenir la oportunitat de veure’ls pensar. Ments joves que fan el seu camí i que s’esforcen
en trobar el seu itinerari intel·lectual. Això és el que jo he fet: només dialogar i suggerir,
però t’he de dir que normalment els que són realment bons ja tenen la seva pròpia
obsessió. El paper del mestre (si és que ho puc dir així), és només facilitar un mètode
apropiat, discutir idees i indicar estratègies de sentit i d’organització. I sí que agraeixo a tots
el seu tracte i que m’hagin deixat participar dels seus coneixements. Se n’aprèn molt, dels
alumnes. Ara, si ells em sentissin dient que són els meus deixebles potser em trobarien
arrogant. Però jo crec que sí que he deixat petjada teòrica. I tots els que jo considero bons,
crec que són millors que jo, millors que no era jo a la seva edat (i potser millors que no sóc
ara, també, compte!). La cultura i el coneixement no és una cursa, sinó un cultiu. I els
cultius aprofiten el que hi poses, la llavor, i que donen fruits i flors, tot això. Però els que jo
conec, i amb qui encara em vaig veient, són gent perspicaç i llesta, i bones persones. Una
mica arrogants, que això ja m’agrada, una mica elitistes, i bones persones, això és molt
important [riu].
T. Aquests dies ha fet deu anys que va morir Joan Ferraté. ¿Com va ser la vostra relació?
O. El vam conèixer una mica gran, quan va tornar del Canadà. Hi vam tenir molt bona
relació en el sentit amical i familiar. I, potser malgrat ell mateix, em va ensenyar un cert
rigor. Ara, s’ha d’anar amb compte amb el rigor, no sigui que es transformi en un rigor
mortis. És el que et deia al començament: potser m’agradaria, a partir d’ara, deixar-me anar
una mica més. Els artistes ja ho tenen, saben expressar-se, però des de l’altra banda, des del
costat teòric, és molt difícil. És difícil, trobar un pensador que escrigui igual que un
escriptor que pensa. Aquests són els meus escriptors. Escriptors que pensen, i pensadors
que escriuen poèticament: el pensiero poetante.
T. Durant un temps, també vas fer crítica literària a la premsa... ¿Creus que la crítica ha de ser
parcial?
O. ¿Saps què va passar? Que no vaig trobar la manera d’escriure crítica sense que jo
mateixa tingués la sensació que parlava des d’una trona. Era desagradable, tot i que tenia
lectors que deien que em llegien molt interessats, no et pensis. També feia crítica de llibres a
la ràdio. I aquí sí que ja hi vaig trobar més la mida i la manera de posar-hi una mica de sentit
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de l’humor. La paraula, sense la lletra, és més lliure... Clar, la crítica pot ser parcial,
segurament no pot no ser-ho..., però no ha de ser desagradable ni, sobretot, tenir prejudicis
sectaris. De fet, a mi no m’agrada gens parlar de llibres que no m’agraden; trobo absurd
perdre una hora fent un article sobre un llibre que no m’ha agradat. I clar, avui dia la gent
vol safareig i polèmica, mentre que a mi el que m’interessa és reflexionar sobre la literatura.
Valorar no m’ha agradat mai; a mi m’agrada fer reflexió. No m’agrada ni posar notes als
exàmens: pateixo molt, quan arriba el moment.
T. També has estat, durant un temps, presidenta del PEN català, que és on ens trobem avui. Ara
n’ets vocal. ¿Quina és, la feina aquí?
O. Molta, molta feina. Clar, el PEN és una associació d’escriptors que va néixer l’any
1921, sota els efectes de la Gran Guerra. El va crear una intel·lectual anglesa amb la idea
que si els escriptors es relacionaven per sobre de les fronteres i dels estats, allò no tornaria a
passar. Havia de ser una ciutadana anglesa la que pensava això... [riu] Als catalans sempre
ens ha interessat molt tenir una plataforma internacional, i, per sort, la pertinença al PEN
Internacional es dóna per llengües i no per estats. Hi som com a catalans, com a escriptors i
escriptores en llengua catalana. Es fa un congrés cada any, on es reuneixen tots els PEN del
món, i hi anem com a catalans. També hi ha petits congressos anuals dels diferents comitès
que articulen les tasques del PEN: el de Drets lingüístics, el de la vigilància per a la llibertat
d’expressió i d’ajuda als escriptors perseguits, i el de la conservació i difusió del patrimoni
literari. Perquè clar, si hagués de dependre dels periodistes, ells només entrevisten els que ja
són famosos, però com que alhora no ets famós si no t’entrevisten, es genera com un cercle
viciós, oi? Hi ha d’haver un reconeixement per a aquells escriptors que, tot i que potser no
són tan famosos, és possible que siguin els que porten i aguanten la línia de força dura i
funcional d’una tradició i d’una cultura literària. A més, el PEN Català forma part com a
membre fundacional d’una xarxa internacional de ciutats-refugi que donen acolliment a
escriptors que han de fugir del seu país per motius polítics: la xarxa ICORN. Aquestes tres
coses impliquen una relació amb les institucions del país. I tot això és molt difícil. I ara la
crisi ho ha acabat de fer costosíssim. No t’ho explico perquè és... desesperant. Sembla que
es vulgui desfer el ja feble teixit civil; alguns gestors culturals, com que no som de cap
partit, ens veuen més com un competidor que no pas com el que som realment: còmplices i
col·laboradors per a la diplomàcia cultural internacional que el nostre país necessita més
que cap altra cosa. També haig de dir que ara fem pocs socis, perquè la gent més jove ha
perdut una mica la idea del treball i la lluita solidària. Ara pots comptar amb molt pocs
voluntaris... I funcionem amb pocs diners. Fem el que podem. La veritat: molta feina i poca
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visibilitat donada la transcendència que jo crec que té la nostra presència en l’espai
internacional del PEN. Ja sé que és molt eteri, dir això, però jo n’estic molt contenta, dels
deu anys que vaig presidir el PEN. O sigui que ja te’n pots fer!
T. Per acabar: ¿ara quins projectes tens?
O. Jo ara tinc idees una mica peregrines, la veritat: m’agradaria tornar a estudiar música,
que la vaig deixar fa molts anys i la trobo molt a faltar. També m’agradaria estudiar una
mica d’alemany, per poder llegir Hölderlin. Per altra part, he de fer un llibre sobre la mala
missió, i un llibre que reculli la meva dedicació acadèmica. Posar ordre a les fotografies i als
llibres. En fi, no sé si em donaran tant de temps. Per altra part, encara tinc feines i
compromisos acadèmics i didàctics, en certa manera, o sigui que ja ho veurem... perquè
també m’agrada molt badar i perdre el temps. No faig gaire plans a llarg termini. De
moment, espero que aquesta entrevista surti bé i tingui algun interès per a qui arribi a llegirla. Moltes gràcies.
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