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EL MaN CLASSIC/MENU LITERARI

Davant d'unes jornades de carrega '�amb dosis de

filologia , molta critica textual , estudis singulars, potser algun
descobriment i novetats, es a dir , allo que una reunio cientifica

d'aquest tirat comporta, no m'ha fet res d'aceptar de posar una

mica de lleugeresa en tota aquesta ciencia; lleugeresa que no puc

esquivar, i que acompanya el desig de contribuir dignament, des

de la modestia, al Congres.:
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La meva personal posicio m'obliga a jugar ben net: tine

teoricament , llegeixi's aparentment, les condicions minimes per

ser un col.laboradorn de les jornades, pero en la practica
reconec que estic molt i molt fora de concurs . En efecte, ja
sabien els qui van tenir la gentilesa de convidar-me que jo no

podria fer altre que parlar com a escriptor, un escriptor que va

estudiar classiques; cal dir tambe que tenien informacio que,

ben sovint, en la meva produccio narrativa s'hi rastrejava el sole

del mon greco-llati, i com que aquesta narrativa en gran mesura

ha anat destinada als lectors joves, el material en questio
esdevenia directament 0 indirectament una eina pedagogica. No

debades el mon classic, en els seus vessants meravellosos, epics,

fantastics, ja siguin exemplificats per Mitologia , historia, poesia
o per costums, esdeve allo que tradicionalment coneixiem com

"centre d'interes" en una classe escolar. I ha estat demostrat que

engresca els joves si els professors presenten el plat amb

sinceritat i generositat.

Permeteu-me, per comencar, un toe d'autopresentacic a benefici

dels congressistes externs al meu ambit de treballs i amistats: en

acabar la carrera de Filologia Classica, tan enlla com el 1945 ,

alguns dels meus professors de la Universitat de Barcelona



METAMORFOSIS

,llavors l'unica de Catalunya, van creure oportu de cridar-me;

com solien fer amb els graduats que haviem obtingut el Premi

Extraordinari de Llicenciatura, per tal de temptejar les meves

apetencies de quedar-me a la Universitat a investigar , preparar

el doctorat i arribar ,mes aviat 0 mes tard, a un estatus

professoral. Prou sovint, usualment diriem, aquells qui treuen ,J

maximes qualificacions en la Llicenciatura es dediqu�
aquella esfera on han J��tc;.cat,', Jo, pen), vaig dir de

seguida que no pensava ni fer el doctorat ni per tant ,opositar a

una possible catedra (m'havien insinuat de llati medieval,

pensaven que en un futur potser es crearia). De fet ni a cap altra

placa de docent universitari, tant mes que els catedros m'havien

informat que ,si em quedava d'ajudant, percebria ben pocs

denaris i cap dracma. En el fons, hi havia el desig de posar-me

a treballar. Erern ala postguerra , la meva familia havia passat i

passava estretors, i jo volia guanyar alguna cosa aviat; com que

ja m'havia preparat acceptablement en idiomes moderns vaig

comencar a traduir de l'angles i frances per a editorials diverses

i fer classes en academies i col.legis, mentre escrivia els primers

textos literaris originals, que em guardava perque els

considerava immadurs , i perque eren en catala, llengua encara

inexistent per a I'edicio; la fldelitat ala meva propia llengua per a

la creacio convivia amb l'us del castella per ales traduccions que

les editorials m'encomanaven.

Les versions principals que feia eren de l'angles, llengua a que

m'aplicava intuint la importancia que prendria, tot arraconant,

de passada, el frances, que encara gaudia de logic prestigi. .

Tot d'una .desitjos d'editar-me jo alguna cosa , el 1948 vaig

portar en una impremta una traduccio en catala dels versos 183

al 235 del llibre VIII de les Metamorfosis d'Ovidi. Observin la

data: 1948, un text en catala, privat, molt privat, altrament no
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hauria poguit imprimir-se. Vull dir que no va presentar-se a

censura . En la versio un shridor provava d'acostar-me al ritme

del metre original, accentuant de manera que reproduis fins a

cert punt els peus dactils i espondeus, tot relatant la tragica

escapada pels aires de Dedal i lear. En vaig fer imprimir deu '

-

exemplars en forma de diptic paper fil , que la gent de la

impremta em facturaren a preu de pobre, en veure la meva

modesta figura i les meves magres faccions adolescents. Aquesta

va ser la meva primera traduccio publicada. Anys a venir la meva

activitat traductora sumaria vora un centenar de titols versionats

de l'angles, frances i italia,

EL TEATRO EN LA ANTIGUEDAD

Aprofitant que treballava traduint assiduament per a Seix i

Barral, el 1949 vaig �&tl?ti'ar dins l'esmentada editorial , a la

col.Ieccio "Estudio", un volumet confegit per mi , de 86 pagines,

que era un eco encara del meu recent pas per la Universitat. El

titol era "El Teatro en la Antigiledail', i el text entre informatiu i

anecdotic, Era la meva primera obra original que veia public"i��.rrs
jo tenia llavors 26 anys. Em feu ,t� .

veure com el manuscrit

era immediatament acceptat i valorat pel director editorial de

Seix Barral, precisament un hel.lenista distingit, Joan Petit, que

havia estat professor de la suprimida Universitat Autonoma, i era

encara traductor i conseller de la Bernat Metge, on s'aplica a

Plato, Lisias i Catul, entre d'altres , com deveu saber. Fou una

figura d'humanista total, l'amistat i la correspondencia amb el

qual va durar mentre visque, i m'ha quedat gravada en la

memoria mes cordial i agraida.

Aquellllibret meu, El Teatro en la Antigiledad, de menys de 100

pagines, aspirava a explicar elementalment que era el teatre

grec, disposicio material, l'element espiritual, origens i formacio

de la tragedia, elements de la comedia; i, en la segona part, mes
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o menys el mateix esquema per al teatre llati. El llibre s'acabava

amb un resum argumental i transcripcio d'escenes de tres peces

esceniques: ,. X011<j>OPOt, d 'Esquil, --:-- Bu'tpuXot, d'Aristofanes i

Aulularia, de Plaute, mes una informacio anecdotica sobre el

tipus de public que acudia al teatre, ja fos al grec ja alllati.

Fora d'aquesta incursio popular en la divulgacio d'un aspecte

cultural classic , les classes de lletres, molt diverses , amb que

em guanyava un petit salari, no eren quasi mai de llati ni de

grec; ben poques en recordo; i les Ilengues classiques van anar

desapareixent del meu panorama laboral, C;.: ':'--�L'-i •.u;u llUC;u '-,
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, moltes traduccions de l'angles i del frances, en canvi, les que

m'ocupaven el temps no docent.

Per alguna cosa ,tanmateix, em van servir tot d'una les llengues

classiques, si mes no indirectament : els professors Maria

Bassols i Marti de Riquer van fer-me concursar per a una placa

en versio Consejo Superior de Investigaciones Cientificas -

d'ajudant becari del doctor Jordi Rubio i Balaguer per treballar

per a ell a l'arxiu de la Corona d'Arago. Aixo era el 1949.Dels cine

postgraduats pre-seleccionats Jordi Rubio m'escolli ami, perque

havia estudiat llati i a l'Arxiu de la Corona d'Arago hauria de

transcriure munio de documents medievals de les Cancelleries

t!,b-,-, �
..

reials . Treballar amb aquell €rudit fou un regal dels deus de

l'Olimp. Vam fer realment amistat, al mateix temps que jo

copsava infinitat de detalls del mon cultural, de qualsevol

periode. Conservo encara correspondencia amb ell fins a prop de

la seva mort. -Ltdr=":": ,

Els anys subseguents, dels 50's als 60's, es produeix el pas per

diferents llocs de residencia, obligat per circumstancies familiars,

de primer a Sant Feliu de Guixols, a l'Emporda, despres un retom

a diverses localitats de les terres de Ponent, i a Lleida durant uns



deu anys . Es en aquest periode que el cami literari que s'anava

eixamplant, ara ja amb llibres originals editats ,resultava

especialment productiu en el sector de les obres narratives per a

nens i adolescents. Les llengues classiques, tenia nornes temps

d'enyorar-les 0 de llegir-ne fragments; ens anavem comprant la

Bernat Metge i algun volum trobava temps de mirar-me'l ...

-, TRAMPA SOTALES AlGUES (MtXcUA I1unuycopywu)

Possiblement el record del paisatge de la Costa Brava on havia

tfeb;4\oJtuns anys em dona idea de situar una novel.lajuvenil , el

1963, a Grecia, Potser el principal motiu de la localitzacio a

Grecia en aquell cas fou el paisatge similar. I tambe un fet

providencial: a Sant Feliu de Guixols havia estat a dispesa a casa

d' un yell grec que hi residia de molts anys arrere, i ell m'havia

parlat nostalgicament de Grecia, sobretot de les illes -era natural

de Corfu - ,i fou aleshores quan vaig tenir el primer besllum que

la Grecia dels llibres d'Arqueologia classica, Historia de l'Art,i

dels manuals de gramatica amb antologies de Xenofont i de

Tucidides, pertanyia a una realitat molt i molt vetusta, admirable

en la seva permanencia , exemplar sempre per la capacitat

d'inspiraci6, pero que no podia ser la Grecia d'avui.

Aixi,doncs, vaig escriure una narraci6 d'aventures situada el

1960, per tant res de la Grecia antiga, sota el titol de L'Abisme

de Piranos, titol que l'editorial canvia per Trampa sota les aiques.

La noveLla en questio narrava l'aventura d'un noiet que ha

d'abandonar l'Escola Naval d'Atenes per retornar a la seva illa

natal, Piranos.despres de l' estranya mort del pare. A l'illa troba

amics pero tambe gent sospitosa, que potser han tingut part en

l'estranya desaparici6 paterna. La trama es complica amb

aventures submarines per la recerca d'un tresor afonat durant la

segona guerra mundial. Aquesta noveLla d'aventures, avui molt

reeditada, guanya el Premi Joaquim Ruyra i contribui

,juntament amb una altra narraci6 infantil de pocs anys despres,



Rove1l6 -que ha esdevingu t un classic del genere - a afermar el

meu nom en aquell camp de les novel.les per a joves.
L'abisme de Piranos, he dit, era el titol originari. Piranos es una

illa totalment inventada per mi, en l'ambit aproximat de les

Ciclades, que ha servit al llarg dels anys d'escenari de diversos

relats meus. En certa manera jo tornava ,el 1963,a relligar-me al

mon hel.lenic, si mes no geograficament. Trampa sota les aiques
ha conegut vint-i tantes edicions en catala i quasi les mateixes

en la versio castellana. De tant descriure l'illa de Piranos, en no

poques novel.les meves, he acabat per creure que existeix de

debo.

Sorprenentment, jo, que no coneixia fisicament el terreny grec,

havia aconseguit una molt fidel transcripcio d'una topica illa

grega, almenys una illa de finals dels anys cinquantes. Ho vaig

comprovar en visitar el pais, molts anys despres.

UN CAVALL CONTRA ROMA

Les meves primeres narracions juvenils eren situades en epoca

contemporania; doncs be, en un moment determinat les

editorials m'instaren a escriure relats de fons historic, que en

aquell moment era un sector que pocs autor trepitjaven. I, de fet

, vaig triar epoques ben reculades , la Reconquesta, la

Prehistoria , i, entremig, el 1975, un altre exit dels que

provoquen reedicions i mes reedicions, aquesta vegada un relat

situat al segle I d.C., en plena ocupacio d'Hispania per les legions
de Roma. El titol : Un Cavall contra Roma, amb protagonista
juvenil, no pas un infant. Es diu Aldin, , fill d'un reieto iber i

criador de cavalls. Aquest noi es fet esclau i fa cap a Roma, on

passa aventures diverses en companyia d'un gladiador. S'hi

intercalen elements didactics, descripcions de les villae del camp,

tipus de construccio, dels amfiteatres, l'arena, els vomitoris, els

expoliaria, etc. ,i una caracteristica sempre benvinguda dels

meus herois: son gent positiva, que creixen en estatura humana
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al ritme de la peripecia, i donen exemple als que conviuen amb

ells, com la malcriada filla del centuri6 que es el seu amo, i que

al comencament feia la vida impossible al xicot protagonista. No

manquen en aquesta noveLla els personatges que recorden tipus

divulgats repetidamen t pel cinema i la historieta grafica, el

forcut, Citus, que es sarmata, el decuri6 afeccionat al vi,

Magnus, el centuri6 cruel i cregut, Tacca, i un vailet mes menut

i feble que Aldin, que no te nom, i Aldin el bateja com Later,
'1 "

despres de veure admirat, que el later es un element de la

construcci6.

No es d6na, en la meva carrera, pen), una fixaci6 en el m6n

classic; les meves noveLles juvenils salten d'una epoca a una

altra, dels neanderthal a un viage espacial; pen) sempre, com a

minim, hi figuren aspectes de la historia de la cultura, 0 del

11 � j
conflicte de civilitzacions: En Mir l'esquirol de 1979 transcorre al

segle XI, en plena Reconquesta, pero no me n'interessaven les

batalles, sin6 la diferencia entre sarrains i cristians; fou llibre

que figura a la Llista d'Honor del Premi H.Christian Andersen al

Congres Intemacional de Praga i tambe Llibre d'Interes infantil

/4 �:'. (� del Ministeri de Cultura. A Tres Xacals a la Ciutat , de 1976, tres

adolescents Cromagnon emprenen a la forca un viatge que els

fara coneixer una civilitzaci6 pre-neolitica ...L' intent d'explicar els

limits espirituals entre dues civilitzacions , aquest es el mobil de

l'obra.

UN CURS DE GREC

1,21 EI 1981 .despres de llargs anys d'impartir classes d'angles, de

frances, de literatura, de llati, en qualitat d'interi, faig

oposicions de Llengua i Literatura Catalanes per a Institut ,ja

prop de la jubilaci6; les faig in extremis, si voleu, aprofitant una

mena de convocatoria restringida que em servira per C'onrf,.,ma.�·la

placa__
� CZ�1-�-:_��, de l' Institut de Les Borges

Blanques, d'on no projectava moure'm. Tree el numero u i aixo
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MITOLOGIA GREGA + EL FILL DE LA PLUJA D'OR

EI 1984 es produeixen dues immersions literaries en el

rn'es util, el 1982 , un any despres, per accedir a catedra

d'institut-que aleshores encara existia com a categoria.

Explico aixo perque , reincorporat al meu institut en situaci6 de

numerari, es produi un fet curi6s
I
�(io.- qvL �\-"'-u1V'<i.,b�: a

l'Institut de les Borges Blanques, a cornencament del curs 1982-

83, uns alumnes de tercer curs de batxillerat demanen grec com

a optativa, 0 complernentaria; el Departament d'Ensenyament no

disposava de professor per enviar a les Borges Blanques i.en una

filigrana absurda, des d'aquella oficina proposen que el professor

o professora de dibuix s'encarrregui del grec, per exemple fent

Historia de l'Art antic ...Davant aquesta �rar�en.��ostulo
per donar-lo jo, i es I'unic curs regular de grec elemental que he

fet en la meva vida fora d'alguna classe particular molts anys

enrere.

m6n classic, totes dues dins la Mitologia : d'una banda tradueixo
" d..(��

per a Editorial Barcanova la bella Mitoloqia Grega de Michael

Gibson. Aixo em submergeix novament dins un m6n que em

fascina, el m6n mitologic, els dotze olimpics, la desmesura i la

poesia, el terror i l'heroicitat, del cosmos a Narcis, de l'Hades a

Galatea. Potser producte de tot plegat sorgeix, el mateix any

1984, la publicaci6 d'una de les nove1.les mes reeditades d'entre

les meves, El fill de la pluja dOr. Amb aquest titol enigmatic 0
,

� poetic, desplego la historia de Perseu. Pero quan conve hi

fico tambe aparicions d'Atena, la faula de Filem6 i Baucis , de

Faet6.etc etc. Es una noveLla de gran exit, entre les

capdavanteres en reedicions, encara avui . Te l'equilibri narratiu

suficient i al mateix temps la multiplicitat d'episodis que conve

,
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per mantenir l'interes 0 l'enjolit, Tot i vorejar el fantastic, resulta

una historia creible, a prop del lector. Els mestres en fan sovint

llibre de lectura, i se almenys d'un institut de batxillerat on els

alumnes que hi estudiaven grec la van fer servir a les classes

pels enllacos entre mites que el llibre proposa. I s'ha editat en

italia dues vegades, l'una a Verona i l'altra a Mila amb

anotacions utils per a treball a classe. 'Es possible que el

precedent de l'excel.lent noveLla juvenil Atalanta, de Gianni

Rodari, hagues predisposat els editors italians a afavorir la versio

EL VOL DEL FALCO

EI mon definidament hel.lenic 0 roma ,de vegades, obligava a

recerques de detalls descriptius que no podia trair i algun cop,

per esquivar aquesta servitud del detall de la historia quotidiana

de la cultura, no sempre digerible, he fugit del rigor imaginant

histories protohistoriques, per exemple d'una Hel.lade encara no

identificable , 0 be on l'univers hel.lenic apareix com mes enlla

d'una frontera. Un cas simptomatic en seria EI Vol del Falco, de

1985 . Segle 9, 10 0 mes enlla abans de Crist, en terres prop de

la Mar Negra. EI Pontos m'ha fascinat sempre, i no se si

entre els oients algu ha tingut la sort de recorrer-ne les costes.

Pobre de mi, nomes he vist el Pontos uns minuts entre la boira,

des de la proa d'un "ferry". Els estats que avui encerclen la Mar

Negra , Romania, Bulgaria, Ucraina , Armenia, Turquia, la



podia emprar. Els grecs de les grans ciutats son tan

mateixa Grecia, etc no existien en el temps imaginari que

m'invento. A la noveLla un antic pastor esdeve, a traves de

coneixences amb tribus guerreres, membre d'una famosa etnia

que actua de fons de la noveLla, aixo despres d'un llarg viatge
iniciatic per terra entorn del Pontos, amb molts elements

d'aventura que li sortiran al pas. Malgrat que el relat es ben

fantastic, te un regust de versernblanca: els personatges poden

prendre's com protohel.lenics, encara que faig que emprin mots

del grec consolidat. Aixi, l'hivern es XeilJ.� la primavera "Eop,

Oeros l'estiu i el fidel home d'armes es el IItO'16a. Tambe una

gran roca aerolitica, calenta, el 88PIJ.OAH, que reapareixera en

una altra narracio .

Mentrestant havia arribat al nostre institut de les Borges

Blanques un professor de grec, que fou qui m'introdui un xic en

t;r�c� Armand Carreras, fa anys que es titular a

l'Institut Nards Oller, de Valls. Assidu visitant de Grecia, hi ha

estudiat a Atenes i a Salonica, i parla amb fluidesa l'idioma

modern. Els poetes neogrecs em foren comentats per ell, i tambe

la vida moderna a Grecia i desvetllaren en mi l'afany de visitar

per fi l'Hel.Iade. Ho he fet en els darrers vint anys en ocasions

diverses , malauradament en visites de molt poca durada i sense

_9uasi ag��_��_�!_ur���s�er�ue rdirynta�----'_
fAu�fitge b la--Se\o«(Filelt(gica �nstkClt d�dIs
�ar6om- de . CI't. de-�t;:-� una estada de deu dies a

casa d'un matrimoni mixt en un poblet del nord del Pelopones,

Longos, on ningu no parlava altre que grec , llengua que jo no

internacionalistes que ,quan amb gran esforc jo articulava una

frase en grec, ells em contestaven en angles. Per tant, acabava

passant-me a l'angles.
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MANS DE BRONZE

El 1990 llegeixo forca papers sobre un personatge que sempre

he trobat un xie esquiu : Teseu. I en faig un poe la biografia

noveLlada per a lectors infantils :Mans de Bronze. Teseu, fill del

rei d'Atenes, arriba al palau de Minos,on ha de' de ser

devorat,juntament amb els altres joves atenesos, pel Minotaure.

Teseu ha promes que alliberara del monstre els ostatges . I al

llibre, que figura explicat per Kriosos, amie de cor de Teseu,

tambe s'hi refereix la visita de Teseu a Panormos a demanar

parer al seu COS! Dedal., el qual ara esta forca desmemoriat, pero

que recita uns versos: talment un ill de vida lliga el moribund

en aquest mon I talment un m de saliva soste tota la

teranyina, I aixi tambe tal volta un m sera la clau de tot

l'embull I i tu el destinat a trobar-lo

I descrie Minos reproduint una figura de jove cretenc, more

com l'argila, prim com una tija de civada, i duia els cabells

en quatre trenes ...tenia els ulls aigualits com els dels peixos.

Teseu , el Halk6s, te les mans de bronze i venc el Minotaure, la

princesa de Creta se n 'ha agradat i l'ajuda a trobar la sortida

gracies al fil. Ariadna empren amb Teseu el viatge que per a ella

sera la fi terrenal. Perque Teseu no es recorda mes d'Ariadna en

abandonar Naxos i haver-hi viscut tot de prodigis, com el

suposat i terbol rapte d' Ariadna per part de Dionis. Molt mes

tard, tornara a Naxos per trobar Ariadna transformada en

estatua,

La segona part de la noveLla planteja un Teseu rei d'Atenes a

qui la deessa Atena fa prometre que en fara una gran ciutat, cap

de l'Atica i model per a tota l'Hel.lade .

.

,

S'hi refereix la revolta dels Palantides, el viatge de Kriosos,

l'amie de Teseu, a Tebes, on ha esclatat la fratricida contesa

entre Poliniees i Eteocles. Una referencia a la nissaga reial de
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Tebes permet d'explicar els destrets d 'Edip. Mes tard la batalla

de les set portes i dels set capitans, la mort dels dos germans,

malgrat les supliques del cec Tiresias, i Teseu, assabentat que

Creont, nou tira de Tebes, vol castigar l'Atica, s'avanca amb el

seu exercit i empren el setge de la ciutat. Es amb les seves mans

de bronze que Teseu en persona obre amb una empenta colossal

una de les set portes de la ciutat. De retorn, sostenen una

aventura bel.lica amb les Amazones. Mes tard, els membres de la

Bule expulsen Teseu d'Atenes, que tant li devia, i el rastre del

politic i guerrer es perd. Anys despres, Kriosos en coneix el fill,

escultor de fama, El motiu de l'escultura el reprendre en una

novel.1a posterior.

LA CREU DELS QUATRE ANELLS

Un any despres, el 1991, sento el cuquet de referir-me a una

altra Hel.lade, la medieval i bizantina, tan complicada, brillant,

intel.1igent, cruel, religiosa, diplomatica, inesgotablement

novel.1esca.

Sera La Creu dels Quatre Anells, amb la cort de Bizanci, un

emperador creat expressament, l'emperadriu intrigant, el

drongari, el monjo astroleg, el gran logoteta, els espataris, el jove

princep i els seus amics, la gran finca al camp, on passa la

meitat de l'acci6, que es anomenada Komostosas, el pintoresc

cuiner Marguli. . .i la bella Adeia, ambaixadora de la Dulia, regi6

llunyana de l'imperi, sempre en perill per les escomeses dels

turcs. Hi apareixen bandits del desert, un cavaller ressagat de

)4.�lcw;dord 'fi �- 'I s: ld dID
-

I'es roa eS,1 Ins una zona estranya, terti rorarru a, e a u ia,

on segles enrere hi havia caigut una nau espacial. L'ambient es

prou viu perque aquesta diguem pel.licula tingui els elements

d'agilitat i fins d'humor que asseguren una lectura facil. Els

detalls de civilitzaci6 no hi manquen, des de l'organitzaci6

palatina i militar fins als musivaris que han de decorar el palau.



ELS FUGITIUS DE TROIA

Aquests relats solen ser guions de cinema familiar practicament

fets.

II I i �f
Estern en uns anys, que comencen el 1998, en que �m retrobo a

-/ gust enfonyat en el paisatge grec, 0 protohel.lenic,

En efecte: el 1998 apareixera un relat juvenil de titol prou

significatiu, Els fugitius de Troia. Una familia que fuig de la

destruccio i l'incendi d'Ilion, perd ta filla, raptada per un

aqueu, Merontes, rei de Piranos -altre cop l'illa-. La historia

permetra que al final un dels germans de la segrestada pugui

arribar a Piranos, mentre la resta de la familia ha migrat

definitivament cap a l'Anatolia profunda. El llibre explica la

introduccio del nou metall, el ferro, en aquelles regions de

l'actual Turquia, metall emprat precisament com a substitut del

bronze per ales armes. L'illa, inventada Quaranta anys enrere,

em servia per al teixit d'un nou relat. Lligava Troia amb Piranos,

no la de Nisos, el protagonista de Trampa sota les aiqiies,

aquesta no es l'illa de la salao de peix i l'extraccio a pulmo lliure

de les esponges. Aquesta es de l'Edat del Bronze, amb totes les

consequencies culturals. El tema de la confluencia de cultures,

la mescla d'elements determinants del progres materialJ em

farceix sempre la marxa narrativa,

ESTIMAT STAVROS

1111
Estimat Stavros, de 1999, en canvi, es una noveLla d'intriga,

d'ambientacio ben contemporania, situada a Nition, l'illa bessona

de Piranos; es un relat policiac, un cas complicat ,resolt pel

tinent Mesiti, de la comissaria central de Piranos. Cap referencia

al mon antic, pero si a la diaspora tradicional dels grecs,

tipificats per un misterios visitant de l'illa, un antic emigrant



EL PATRO GOMBAU

retornat amb un proposit que no es perfilara fins al final del

relat. Tractant-se d'una noveLla d'intriga, un enigma policial, no

puc explicar mes detalls; elemental, com diria Holmes. El tinent

Mesiti em va ser util en una circumstancia posterior, i no

descarto de fer-lo sortir en algun relat futuro

Marc recurrent de l' accio ,Piranos torna a apareixer a El Patr6

Gombau.,(2000) un relat situat a l'edat mitjana, en temps de

Marti l'Huma, on un naufragi llanca una colla de catalans i

grecs embarcats de retorn dels ducats d'Atenes i Neopatria a

bord de la nau del patro Gombau de Camporrells, a l'illa de

Piranos, deserta a consequencia d'una pesta. La supervivencia es

portada amb rna de ferro pel patro. NoveLla amb epica i

sentiment, es a dir, amb la desfibrada darrera etapa dels ducats

per una banda i una densa historia d'amor per l'altra .. .i bon

final, car poden retornar tots a la costa catalana.

I'

LA LLUM DELS HEROIS

El mateix any 2000, un impuls intern feu que escrivis un llibre

de viatges i impressions de les repetides i curtes estades a

Grecia, sota el titol de La llum dels herois , i subtitol, retalls de

Grecia . El llibre es apassionat, encara que a estones hi campa

un to de reserva 0 lleugera displicencia. Alterna la consideracio

de l'antiguitat i la ruina testimoni, amb la valoracio del mon

actual, l'esplendor victories dels aqueus amb el gran bigoti
�

otoma del pastor de les cabres � el cirabotes, les tragedies
I

d'Epidavros)�b el pobre venedor de caramels que ,� ;, gliki.,
"?f_ P"'�

lik..
I-

g a.

Tanmateix, hi die "em trobava en el centre de tota poesia, tota

saviesa, tota esplendor"

I'

-



La llengua em daren grega ;

la casa pobra ales platges d'Homer.

Nomes una insia, la meva llengua.

ales platges d'Homer

S'hi descriu molt subjectivament Atenes, el Pireu. -amb el seu

Museu, -no us el perdessiu - la taverna on menjavern uns

barbunia tiganiti 0 rogers fregits.Algunes peces d'escultura que

tallen la respiracio (ja ho diu Josep PIa: despres d'haver vist

l'escultura grega a Grecia, es necessita una quantitat

fabulosa d'ignorancia i de candor per a fer alguna cosa... )

L'experiencia nacionalista , i de la llengua recuperada, energica i

sovint desolada, dels robustos poetes ,
com Odisseus Elitis: /A.�

JJ_r����:

EI grec i la seva constant emigracio hi es tambe reflectida, amb

l'evocacio escrita de Miquel Papageorgiu , elme� .��t
Feliu de Guixols, garlaire i amb tot el temps pel davant:

He vist dotzenes de grecs semblants a1 Miquel, cap

com ell. Diria que era com �na icona laica, pie d'una ..

dignitat lleugerament comic�� quixotesca, profundament

desolada. Quan ell rompia a caminar, caminaven amb ell els

deus i els herois, els bizantins i els revoltats del Congres

d'Epidavros.

Toco el fenomen de les illes, evoco Paros, Naxos, Milos, i ..mes

menudesSifnos i Serifos, los, Thira i el seu possible

kalikanzaros mena de petit foll bosqueta. EI santuari amb

gernacio de Delfos, el desert desolat de Dilos, antany capital

espiritual , i la seva vema Mikonos. Aqui,a Mikonos, fora de

l'amuntegament de la ciutat i del sector port, Xora, fugim fins a

Ano Mera, al nord, i visitem el santuari de la Panagia Turlani, i

mengem el.::,_::j!tapodi amb ceba i herbes,cuinats mig amb

vinagre mig amb vi. Coses elementals, vivencies directes.

Reflexions sobre els bizantins, un toe de Constantinoble i Efes,

on expresso la meva commocio per l'estada de Pau de Tarsos; i



.l..'
un capitol dedicat a Longos, pry. Egion, vora Patra, al Pelopones

nord, enmig de pagesos i pescadors de trist bot i xarxa resargida.

I el mar d'Icar, despres, nom que es resum de tota il.Jusio,

Icaria, aquella mar que vaig traduir d'Ovidi quan era quasi

encara un estudiant, la tragedia del jove alat :

El velnatge del sol irresistible

reblani la cera olorosa, vincle de les plomes.

Heus-la aci fosa. Ell bat, nus, els braeos,

perc> maneat de rems no pot veneer les aures,

i la boca que crida el nom del pare, les blaves

aigiies acul1en, que d'ell prengueren nom.

EL SILENCI I LA PEDRA

Somja a 2003 :Piranos encara, com a punt de partida i arribada,

en la falsa biografia d'un escultor, - he dit abans que tornaria a

l'escultura- d'origen noble, que ell ignora . Es el fill i hereu del rei

de Piranos. En comencar l'accio��p���stalvi despres de

l'assassinat del rei, se'n perd el rastre ,
conviu amb gent diversa

en paisatges variats de l'Hel.Iade, i mes endavant, esdevingut

escultor, les cicumstancies en fan un epitom del pas de

l'escultura arcaica a la classica. EI fet singular es que Seteros, el

protagonista, es sord i mut ,
i mai no passa d'una rudimentaria

escala de comunicacio-que al final podra ser escrita. EI titol de la

historia vol recollir dos trets basics del relat: EI Silenci i la Pedra.

Tambe es singular el retrobament, per part del princep -escultor,

amb els seus origens . Una historia de superacio amb trets

detallistes de civilitzacio material.

�)

Aquest mateix any , convidat per l'Institut Municipal

d'Educaciq �\��e�� la llico inaugural del curs escolar 2003-2004,
,,,



de Lleida sota el titol Mitologia, elprimer humanisme on hi

sostinc que la ignorancia de la mitologia ( Pegas .e.s un nomes un

camio, Apol.1o un coet espacial ), deixen llacunes greus en la

cultura dels escolars, mancats de referents solids; el mateix

passa amb la ignorancia de la Biblia ( la frase " tenia mes

paciencia que Job" ,deixa indiferents els alumnes ). I,sense

referents, sobretot uns referents que son escampats en milers

d'exemples des de fa dos mil anys, potser no es estrany que

'.
_
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Suposo que no he acabat amb les referencies al mon classic en

la meva narrativa, pero aixo deu anar a temporades; hi ha anys

que em preocupo del segle XVIII, altres dels temps medievals ...

D'un irreprimible grafoman es pot esperar qualsevol cosa. Fins i

tot que doni testimoni, en el fons er'\.aftlonat,)llt�tclbri�
univers cultural que ha estat la base d'aquestes jomades.

Per acabar ...

Les dedicatories ,
introduccions i els lemes que encapcalen

alguns d'aquests llibres tenen a veure de vegades amb el mon de

la literatura antiga ,
real 0 inventada; die inventada perque els

limits de la creacio poden portar alpastiche" Estimat Stavros te

un lema politicament correcte en aquest camp, va encapcalada

per una cita de l'Olimpica XII de Pindar, sobre la

impredictabilitat del desti, que acaba dient : "en coses a venir,

els pensaments son cecs. Perque moltes coses s'escauen als

homes, contra el que preveien" La novel.1a esta dedicada a

una excel.1ent amiga ,Maria Angels Anglada, companya meva a



l'Institut d'Estudis Catalans i, com ja sabeu, poeta, professora i

traductora de grec.

c

La narracio La Creu dels Quatre Anells l'obro amb una n.ota

preliminar situant l'escenari en pIe imperi bizanti, i fingeixo que

la historia esta amanida a partir de tres croniques antigues: una

grega, signada per Akles, la turca, de Zoguru, i una llatina del

monjo Orfudi,noms inventats, es claro Potser algun dia es

descobrira que van existir de debo ...

La historia de Teseu, Mans de Bronze, no te cap indicacio

previa, nomes una dedicatoria per a Joan Armand Carreras,

hel.lenista.

A El silenci i la Pedra el text del lema son uns versos d'Afiroo,

de Paros, del segle II a.C. : Bella Piranos, besada pel vent, / de

Posid6 ale;/ digue'm d'aquell qui, amb bronzes de silenci,/

afai90nala pedra. Com podeu deduir de seguida, recordant que

Piranos es inventada, tant A;"Jiroosde Paros com els versos son

totalment fruit de la meva lliure inventiva i del meu atreviment.

On la meva innocent gosadia arriba mes lluny fou en el proleg

del llibre de croniques hel.leniques La Llum dels Herois, on es

parla dels viatges de l'autor a Grecia, i que signa Foros Mesiti,
com si a peticio meva hagues escrit el proleg des de Piranos.

Foros Mesiti es aquell tinent de la policia grega que co

protagonitza la noveLla Estimat Stavros. Diversos lectors van

prendre per real el prologuista, i em felicitaven per tantes

coneixences com tenia a l'illa de Piranos, equivoc que em fa molt

content, perque el tinent en aquell proleg deia coses ben

positives i afalagadores d'un servidor.
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I aixo es tot. Ja veieu que tine molta tendencia a

aprofitar personatges reals 0 inventats i imaginar per a

ells una nova vida. Cree en les substitucions, en la

interaccio dels diferents produetes de la creacio. EI

mateix autor que eseriu el tema A podria desenvolupar-lo
des de l'optica del B .. Per que el personatge protagonista
no pot ser pres del reves i en eomptes de bonas ser un

malvat? On es el fonament de la consistencia? Ja el

roma mes amant de la llengua grega, Marc Aureli, ereia

en l'eficacia del eanvi: " Es que a1gU. tem el canvi? Hi ha

quelcom de mes estimat i mes familiar per part de la

naturalesa del conjunt universal?"

Perdoneu que en el eenacle erudit s'hagi produit la meva

intromissio. Almenys espero que tothom en surti supervivent .

II
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