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----------------------------Xec en blanc / Dossier

DOSSIER:
"Dietaris i memóries"



----------------------------------Xec en blanc / Dossier

Fogony per a trencar el gel

Hom no sap massa bé per quins sel sous, d'un temps en,a,el mercat lIibresc proporciona als tafaners de consuetud que freqüentem adesiara els seus productes, un nombrecada cop més dilatat d'obres dificils d'encabir dins allo que genéricament s'anomena literatura en majúscula.El fet pero és aquest la proliferació en les literatures contemporanies d'aquest génere escripturístic que, perenlendre'ns anomenarem, en sentit ampli i generalitzador, "Dietaris" i "Memories".
Aixo, certament, diu ben poc, pero és, si més no, una dada factual que no cal menysprear.
Provar de fer un balan, que addueixi explicacions envers aquest fenomen és, ara per ara, una tasca dificil,sobretot si considerem la relativa novetat del mateix. Novetat, logicamenl, no referida a la practica sinó a,gairebé diríem, 'Tabús" que d'ella se'n fa.
Les raons de base que han fet Oorir amb tanta prodigalitat aquest bolet, no per més insolit menysinleressant, són segurament d'abast sociologic i, doncs, massa complexes com per incórrer en la pedanteria
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Els autors ¡obres ressenyades en aquest dossier son names un brcll
tast. significatiu. pero que no esgota les possiblitaLs de I"ampli ventall

d'autors i d'obres que ofercix la literatura catalana actual i prclén. en IOl

caso ser una breu moslra representativa.
Aixó explica el fet que aulors del gruix d'un Joan fustero d'un

Xavicr Benguerel. d'un Vicen!; Riera lIorca. per citar algun nomo restín
rora del present recul!. La seva cxc!usió. o millar. la scva no inclusió
respon únicament al fel que ningú s'hagi aventurat a ler·nc cinc
eentims. ¡ no suposa, en darrerd instancia. cap dcsqualificació.

També aixc explica la no inclusió d'autors de Ilengües laranes. ja
siguin xinesos. zulús. francesos o caslelJans.

d'apuntar-ne algunes.
XEC EN BLANC vol, només, deixar constáncia d'aquest fcl. scmprc des de I'aptica d'uns purs i simples

aficionats a les Iletres -boletaires profans- i no donar. en cap momcl1l panacces explicatives --<:ondicions
climatolagiques- entre d'altres raons perque no en tenim cap.

És per aixa que aquesta revista, ambiciosa fins on ens és possible. inicia el seu vagabundeig amb aquesl
tema que pretén ser, solament, un loc d'atenció.

Que el vostre pelegrinatge per aquests fulls us sigui Ileu.



----------------------------------Xec en blanc / Dvssier

Josep Pla o la literatura-parany

per G/Ória Tvmás

Sota el nom general de otes del Capvesprol s'aplega unextens rosari d'apunts escrits en primera persona. separats entre ells per un espai interlineal més gran deI'habitual.
Les notes són en principi un génere obert. no presenten cap fil temátic continuador i aglutinan!. Es unaforma dereOexionardavant el papero millor dit. de transcriure-hi un conjunt de reOexions i vivéncies.El que constitueix el punt d'arrencada de Notes del Ca ves rol. i en gran part de robra de Pla, és lareaJita!. L~ realitat conté en ella mateixa totes Jes possibles reOexions afer.
L'escriptor-home s'hi aboca. hi projeeta tots els seus sentits. A aquest proeés d'observació li segueix unprocés intel.lectual, és a dir, racional i ordenador i, per tant, crític, que es resol, darrerament, en consideracions
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"Al cap de moll poc lemps 101 era oblidat. La memoria és moll il11l'0rranl. Es 111011 escassa. Es la cirilil:acio"(p,
260)

"Jo he viSCUl en repoca més horrible de la historia. i e! que em svrpren més és que encara si!(ui vil{. És
probablemenl I'época més sanguinaria, més morlilera, més /analica, més horrible que en el mon ha exislil"
(p. 135)

El receptor és en i'obra de Pla indispensable. Josep Pla escriu per a un públic i entre altres coses es
converteix en el fixador de la historia o la microhistoria, o si voleu, de les vicissituds de la vida.

Ens sembla prou evident que en aquestes notes hi ha un cerl pessimisme. Ha quedat enrera qualsevol epoca
d'una positiva efervescencia política i social pel nostre país. El futur no presenta tampoc cap perspectiva
interessant: "on som, on anem? Qui ho sap'" (p. 321). Les guites van dirigides contra el progrés. S'ha arribat a
una epoca de franca decadencia: "Ara la decadéncia és IOlal" L'enyorament d'aquells temps ve expressat pel
tractament deis pesols (p. I 10).

Amb aixo, tampoc és lIegeix que els anys que s'han deixat enrera siguin perfectes:

de to moral itzan!.
Aquest referent es situa en el present inmediat pero. grácies a la memoria. retrocedeix al temps passat: "ens

anem IOrnanl memorialisies: ens agrada ell'assal" (p. 285). Es tracta d'una acuradíssima retrospeccio. detallista
i minuciosa. Pla recorre molt sovint al passal. sigui perque és un home vell i el pes del temps és notable. sigui
perque el present no li agrada.

L'escriptor empordanes és un cronista de primera línia. Sap copsar tant i'esperit individual com col.lectiu.
La seva tasca com a periodista sens dubte hi ha contribu'it. Incidir en el passat és conservar-lo. rautor esdevé
memorialista enfront d'un estat amnesic tant generalitzat:



----------------------------------Xec en blanc / Dossier

La degradació es produeix en la matéria (aliments....) i en les coses de I'esperit (Ilibertat, individualitat,gustos estétics, ...).
Pla ven~ les fronteres individuals i geográfiques. La seva cotilla és molt ampla. El filat prest no ens ha defer caure en el localisme e1os.

... "crec que les coses. per afer-se bé. han de comen('ar per baix. per les arre/s. i anar pujal1l de mica en mica"(p. 548)

Es tendeix a no veure-hi més enllá del nas. Pla és d'horitzons més amplis i aixó li permet de ser més critic:

"El localisme. La de¡ficació i la desorbitació del vi/aIKe. produeixen. en molla Kel1l. innombrablesconsequi!l1cies. i no pos solamel1l en /'aspecle polílic. que és essenciallssmin. sinó en la in/ormació Keneral. enla formació d'lIna socielal estable i consolidada. capacitada per a lenir alguna curiosilat per les qualílals quePOI lenir la vida. com per exemple la leclura. el bon gusto /'al1li i deplorable xa/imleria. la sinislra en veja./'abjecle sel1limel1lalisme il1lriKal1l. lal1les vegades fals i mel1lider i sempre dis/i'essal amb les .formes de labondad i de la humililal equivoques... enfl. IOt aquel! conjunl de malisos que conslilueixen /'essencia de/nostrelemperamel1l i deJa noslra manera d'ésser ..... (p. 549)

Tampoc els temes són limitats, tot és digne de ser tractal. Les "banalitats" aparents adquireixen enormeimportancia. O bé a alió del tot transcendental se li lleva gruix.
Aixi insisteix i trona a insistir en la importancia de la cuina:

... "La cuino és una cosa moll imponant, perque vol paciencia. i la paciencia s 'ha acahal. Per al/l'a parto vol queel peix i la cam siguin de qualíta!. Els pescador.l· que pescaven peixos de Kran qualita! s'han acahal en aquest
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pais. La carn que hom POl comprar prol'é de les innombrables granges que s 'han posar, granges que lellell, eom
a negocí, el creixemem rapidde /'animal i la ereacíó d'ulla mm horrible. Els alímellls imporrallls si 110 "011

desaparegUl, com el peix, han queda¡ destruiis, com la mm. Per a e.lÍnar, la pacíélleia "a quedat debolída. La
pacíéncía només es té per afer cua davam un IIoe o a"re. Pobra gem I iQuina mena de CllÍlla \'01 q.¡e "i "agi,
en aquesla elapa lam progressiva que vivim?" (p. 30 1)

Parlar de la cuina Ji ha servit per lIanc;ar una crítica contra el progrés. Diu més endavant:

"La persona que no sap menjar ni beure és un pur i simple esclau. La persona que ell sap és una persolla
cívílilzada i correcta, o sigui un individualista. Si m 'haguessin dil IIal'ors que al cap d'uns deeellllis "aviem de
menjar com ha fem ara, no ha hauria cregUl. En 1908, es vivia moll bé, s 'eméll, a Palafi'l¡gell, 011 es menjal'a
amb la maxima simplícílat una ezlÍna perfecla" (p. 343)

S'enfila a través d'una anécdota concreta --<le fet totalment banal- com aquell que no diu res, per deixar-se
caure en una formulació punyent i abassegadora. Així I'anécdota d'un gatet i el seu joc amb les fulles seques
emportades pel vent, és una mostra del pas d'un petit fet a la categoria d'abast molt més elevat:

"El venl s'ho emporla 101: el gal no lé forra per a mossegar unaJitlla ni per a agaJar-ne una amb les ungles. El
galhaperdul. La seva enorme vivacilal de joc no Ií ha servil de res. El vem ha guanyal. Al cap de poca eSlOna,
veig que I'animalel s'allarga sobre la lerra de I'era, més morl que viu, escanyolit, «famal, acaba/... De vegades
penso si la vida humana no és una cosa aixi" (p. 552).

Molt hi ha en Notes del Capvesprol d'autobiografia, de fet tota ¡'enorme obra de Josep Pla ho és. L'individu
sovint, sinó sempre, s'hi manifesta, Ja abans hem parlat del referent, ara direm que és ell mateix el qui condueix
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier

el fil narratiu. Les Notes, són notes disperses del seu retrat. aquí ja de I'home envellit, obsedit per I'edat quecompta. Un deis aspectes més ínteressants del lIibre són les observacions reals de la vellesa: I'insomni,I'afebliment del cos.... Pla defuig fer-ne un tractament dramátic i ploricó. Despersonalitza, es serveix de la sevasituació privilegiada per analitzar el tema. No seria encertat encabir aqui les págines que van de la 450 a la 453,en tot cas seria bo per al lector que s'hi capbussés
No s'está de donar ensenyament sobre el respecte:

"QI/an S'arriba a l/na edal considerable. s 'ha de menjar poc. jI/sI per a anar liram"

Aquesta "edat considerable" permet fer un balan, de la vida:

... "haig de reconi!ixer ql/e la meva exisléncia. dinlre la meva I(){allimilació, ha eslal plena de sor! i que he analproejam els esculls de i'exisléncia. de l'egades conscienlmenl, sOI'im amb una per!i'ua inconsciencia. Si emqueixés. seria un desagraii, I/n indecenl desagraii. Tampoc no he arribal enlloc. He linKlII la sorl d'ésser unapersona limilada, concrela iJins on he pOgul. lIil/re ..... (p. 342)

En aquesta mateixa lIarga nota ens dóna pistes sobre el seu passat, I'infantesa, I'escola, la seva activitatprofessional (p.p. 344 a la 354). Aquestes págines bé podrien estar extretes del Quadern Gris.
En el seu engros les Notes són també un reguitzell d'anecdotes d'ell o d'altri, anecdotari que faria lesdelícies de qualsevol biografia que defugi I'avorriment.
El que aconsegueix Pla és encomanar-nos sáviament les seves deries personals, les seves obsessions.Desperta interes. El lector de Pla no resta al marge del text, ell mateix ja s'ocupa que no sigui aixi, i adopta unaactitud constantment provocadora. El lector que ha caigut en els paranys preparats per I'autor pot o nocombregar amb la seva ideologia, pero en lot cas es veu obligat a renexionar-hi, a encaparrar-s'hi.



Diuen que Pla vol convencer, potser és aixi. És un moralista capa, de relativilzar-ho tol. de qÜestionar-ho
lot, peró, ai las! admel que no hi ha verilals absolules.

Una prosa acuradissima no POl remelre més que a uns pensaments acuradissims. molt reposats. peró que
sovint resorgeixen. Aquest senyor, per estar-se no s'esta de res, li'n "fOl" amb la forca pallera, elegantment,
subtilment, mig mofela, mig burleta. Sovint irónic, la ironia contribucix a llevar transcendencia i a
desdramatitzar el tema, De vegades cinic: 'He /lef?ir alf?1I11 /lihre" (p. 51 l, ja' De tan realista, sembla esperpentic
o caricaturista.

Es complau en el dificilíssim exercici de la descripció paisalgíslica i humana, en la reproducció o recreació
de dialegs. Genials les notes sobre els mussols i les mussoles! (p.p. 236 - 241 l. Hi ha notes del mariner. del
viatger, de I'home davant d'un paisatge i d'una naturalesa conreada.

Hem assenyalat anteriormenl que el tractamenl de la vellesa és un d'els aspecles més inleressants del lIibre.
N'hi ha d'altres escampats en aquest recull i en els quals I'autor hi recau manta vegades. Els citarem breument:

- El tractament de la literatura i el fet lilerari. Pla es pronuncia per una literalura d'observació enfront d'una
literatura imaginativa. Aprofitanl I'avinentesa el lIegidor experimenlat ens dóna unes noles de leclura. A
lIegir, els lIibres, que cita Pla amb pels i senyals, obres deis moralisles francesos i els estudis erudils, enlre
altres.

- Tracta la política, i els politics que circulen pel país no exempls d'una certa gracia. La crítica ferotge contra
el socialisme i la seva "miss" ja tópica, la Unió Sovietica.

- La relígió i l'Església lambé són tractades en aquestes notes.
- Es preocupa insistentment per la moneda, símbol materíalista per exel.lencia.
- La natura incontrolable, imprevisible"., enfront la qual I'home ha d'ésser un conservador.
- S'ocupa de la burgesia, en els seus pecats i en els seus aspectes positius, i en definitiva, de la seva incidencia

en el país.
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier

- Constant és la preocupació pel pais. Com ho és per la joventut. i'avorriment, i'ensopiment i el tedio

Finalment. convido el /ector-a que no s'ha iniciat i vicial encara a la lectura de Pla a fer-ho. No fa mal, si hi
ha mida. i és un bon laxant i eficient lavativa. Si més no. copio Pla. ajuda a passar la vida.

A'Ula hih/ioK!"Ú/iw: PLlI . .Iowp: :"OIW. del C"UPI'<,,\prol. He/. /)('.\/illl), IJarc('!/II/lI, IY79, 0,(',35
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier

El poder creador de la vida i el goig
d'accedir-hi per la literatura

per Montserrat Esq/lerda

Amb el Modernisme i més tard, amb el Noucentisme, el fel
d'escriure és professionalitzara, deixara d'ésser un "hobby" per tal de convertir-se en part integrant de la vida
deis escriptors, d'aquella gent que un bon dia decidi viure de "rofici d'escriptor", racionalitzant així el que fins
aquells moments només havia estat considerat un fet trivial. Josep Pla fou un deis capdavanters d'aquest
experiment i, a més a més, en sortí molt ben parat, com ens ho demostra la seva voluminosa obra, no solament
en quantitat sinó també, i aixó és I'excepcional, en qualitat.

Així dones, Josep Pla eomen9a a plantejar-se la qüestió: el fet d'eseriure; i el dia 8 de mar9 de 1918, decidí
fer un dietari:

"Decideixo de comen('ar aquest dietario Hi escriuré -:just per passar /'eslOna, a la bona de Déll-el que se
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m 'aniro. presentanl. ..

No sembla potser un plantejament massa seriós peró en el fons hi havia alguna cosa més:

"Aquesls papers m 'al'orreixen i m 'enUlgen. pera ./i:1i?, un q{orr per 101 de manlenir-Ios al dia, perqué nomésquall m 'encaro amb el quadern em relrobo a mi mateix i hai?, de donar per acabada la comédia diaria. Aqueslapaperassa eSla escrila en un esli/ massa nalural i abclI1donal. pera... les rall/es que escric aci cada dia emresullen IOn vilalmel1l necessaries com el respirar." Fins arribar al punt en que el quadem arribara a ésser: "unainescamolejable necessilat il1lima."

No sé fins a quin punt seria líeit parlar d'una influéncia directa d'Eugeni d'Ors en aquesta decisió que vaprendre Josep Pla, peró, el que sí és cert és que el Glosari d'Ors fou una de les seves lectures més assidues durantels anys en qué escriví el uadem,fins i tot en fa comentaris i arriba a dir:

"Hi posa (E. d'Ors) /01 el que sap, 101 el que ha I/egil i 101 el que ha sel1lil dir. I aixa eSla bé. Els arlic/es resullenmoll bons, san normatius, d'una gran Uli/ilal. "

Des d'un primer moment, Pla és conscient del fet d'ésser escriptor i per tant, que la literatura és un risccontinua!. Aquesta professionalització es convertira en un "ofici" mitjan<;ant la disciplina i la passió:

"Aquesls papers em serveixen per a aprendre d'escriure. No pas per a aprendre d'escriure bé, sina simplemenlper a aprendre d'eseriure, Impliquen un enorme i continual exercici no recompensal pera nel." "Aquesl quadernés en primer l/oc un elemenl de disciplina, un deis pon elemel1ls de disciplina positiva que aclUa sobre la mevavida. " "No pue passar-medels seus fuI/s i el dia que no escric -per /Olal eslerililal- em sap greu. "
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier

Fins i tot s'ho arriba a plantejar com un problema moral:

"És objectivament desagradable no sentir cap iI.lusió. ni la iUl/siÓ de les dal/es I/i la deis dillers. lIi la d'arribar
a ser alguna cosa en la vida. Em demano: ¿Que es preferible: I/n passamellt mediocre. alegroi i cOI(fimllat. o I/lla
obsessió com aquesta. apassionada, tensa, obsessionam?"

Gairebé sense proposar-s'ho, amb totes aquestes digressions i plantejaments que li semblaven puerils i. Iins
i tot, quan deia:

"De vegades lIegeixo un xic, poco Sovim algun amic m 'escril/ per dir-me ql/e SÓC 1/11 galldl/I i ql/e hal/ria
d'escriure alguna cosa pero semo que sóc tan poc escriptor ql/e no vallli la pella de parlar-lIe. ..

Amb tot aixó Josep Pla estava fent literatura i s'estava convertínt en un deis mestres de la nostra literatura
catalana moderna.

He parlat fins ara del que va representar El Quadern Gris per Josep Pla. Cal ara plantejar el que representa
per a nosaltres, lectors i partícips doncs, de la literatura.

Per poc que hom hagi lIegit la seva obra, és fácil comprovar la vasta personalitat d'aquest home. D'enlrada,
la relació directa i constant que manté amb el lector. Personatge que s'ha fet el representant de la socielat per
tal d'afrontar-se a una obra que li pertany, car es dírigeix a ell, i judicar-Ia.

Pla és conscient que algun dia aquests papers seus arribaran a les mans d'algun lector; i li preocupa quina
será la reacció d'aquest. Aquesta transcendencia social que preten Josep Pla amb la seva obra el porta a escriure:

"Jo només m 'atreveria a demanar una cosa a aquest lector hipolélic: ti demanaria que els lIe~is amb ealma.
lentament. Els /libres que han estat escrits sense cap motivadÓ, per caprid. que no respollen a cap lIecessilat
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IIlllma. els /libres grClluiis. poden ésser /leRils -{·om diu Pujols- plana si plana no. Pero el cas és que aqueslquadem. comenral f¡'¡volamel1l. ha esdel'illRUI per a mi una inescamOlejable necessilal inlima."

Remarca també Josep Pla. que cal lIegir el lIibre amb gust pel Ilibre i res més, sense cap partit-pres patrioteri sense preparacions de capelleta intel.lectual. La literatura muntada sobre escrúpols estetics sempre I'ha deixatindiferen!. El que ell ens ofereix és d'una altra fibra, ben especial: és un passatge de vida o de món, una manerade participar-hi, i un dictamen que ho engloba to!. Pla és partidari de la literatura que recull sentimentssingulars. La que li permet de parlar de tot, car res és insignificant per a la materia d'escriure.
Escriure i descriure tot allil que forma part de la societat del seu momen!. Aquest és I'eix principal iestructurador de la seva obra: el rencx d'una societat determinada en un determinat momen!.
El seu país i el seu temps seran les bases d'una renexió i d'una confessió constants al lIarg de I'obra. Elmillor dcl cas és que no es restringeix a I'actualitat del moment, sinó que utilitza els records familiars, de la sevainfantesa i, fins i tot, allil que ha anat Ilegint sobre el seu país i la resta del món. Pla fou un home d'una culturavastissima, la seva feina de periodista li permeté de viatjar per tot el món. Ens dóna així una visió global icompleta d'aquest món que ens pertany a tots i que ell tan bé coneix.
Josep Pla és partidari del realisme en tant que la seva obra no solament és producte de I'home que observasinó també de I'home que en forma part, que hi participa. Amb tot, el seu realisme s'atansa, volgudament, mésa la literatura idealista -encara que sigui fada, mentre sigui ideal- que a la literatura naturalista. Creu queaquesta no agradara mai perque implica la descripció i el reconeixament de la c1aveguera -petita o grossa- enla qual ens movem.
L'obra de Josep Pla parteix així, de la quotidianitat: de les coses petites que ens porten a les idees generals,a la cultura. Amb els seus comentaris sobre la natura, la cuina, la família, I'organització social, etc., I'únic quepreten és conservar la identitat personal de cada individuo Una valoració de I'home enfront de la natura, tot ique en dcpengui un cent per cent, car és aquesta qui provoca en ell les necessitats i els desitjos i, per tant, la
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Xec en blanc / Dossier

creació de la societa!. de la cultura. de la história, del lIenguatge, etc.
Els seus textos juguen amb dos plans d'acció: el pla del quotidiá -les descripcions i les observacions, els

comentaris humoristics. etc.- i el pla de la reflexió i de la interrogació -la critica, el moralisme, la didáctica. Les
seves descripcions no són simples i banals enumeracions. car alió que descriuen és un mónd'una complexilat
microscópica inextricable. Ens di u:

'Tal aixb és per a mi imp0rlamissim. perqué .forma parl de /'enlre/lal prq/ilt1d de la vida -de la madeixa de
realilalS i de soml1is que eOl1slÍweixel1 la vida imima. "

Si hom ha dit que Josep Pla es basa en la quotidianitat, és obvi de dir que el seu estil esfonamentará en la
sensualitat: veure i escoltar, observar i escriure. Aixó és tot el que demana el seu arto Art que tradueix no
solament una concepció, sinó també una visió del món: la vida quotidiana, real, tangible. Aquesta obsessió per
la vida el portará, inevitablement, cap a una obsessió per la mort. Polser és per aixó que Pla és pessimista, i les
seves esperances només poden ésser terrenals. Creu que la vida de I'home i el seu pas per la lerra només són
importants per a ell mateix, per a la resta són intranscendents. És aquest el motiu que el porta a supervalorar
les petites coses de cada dia: la cuina, el temps, les dones, els exámens, els passeigs, etc. Aixó que molts podrien
classificar de materialisme per ell és bellesa. D'aquí la cita que trobem de Nietzsche:

"La be/lesa és el rise, ¿qué vol dir.' Vol dir pUlser que la bellesa és el col11rari de /'e.l'peril que impera el1 aque.l'l
pais. "

Si una fórmula matemática pogués resoldre aquesta qüestió, I'obra de Pla, diríem que: quotidianitat,
sensualitat, bellesa i utilitat són elements equivalents, complementaris i necessáris d'una mateixa equació.

La conclusió més clara i que em satisfá més de l'obra de PI a, és que el seu art, I'escriptura, es convertí
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alhora en creació d'un món nou, ideal i Imaginari. i en la recreació d'una realitat que li pertanyia
indefectiblement. Josep Pla arribá a crear al mateix temps que vivía. Art i vida es lIigaren indisolublement:
d'aquí el seu materialisme basat en la utilitat i la bellesa fins al punt d'arribar a materialitzar alió més
es pi ri tual.

L'obra de Pla afirma el poder creador de la vida i el goig d'accedir-hi per la literatura.

Nora bibliow4/ica: PLA. JV.I'ep: t:J uwdan 'ris. Destino. lJarcefww-!Y77
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier

Diari 1918 O sobreviure a copia d'imaginació

per Al/reli Barril"

Algú pot estranyar-se i lins i lot sorprendre's pel fet de
veure Diari 1918 inc10s dins un grup d'obres correntment anomenades "dietaris" O "memories". Jo vaig ésser
el primer sorprés quan se'm va encomanar la confecció d'aquests quatre mots-presentació-davantal d'aquesta
obra, que havien d'escatir-ne I'abast i assenyalar-ne e1s limits. Em cal dir que, en un principi, no sabia pas com
sortir-me'n.

Després de la relectura atenta de l'obra i la revisió de I'escassa, malgrat el valor intrinsec de les peces
foixianes, bibliografia, els dubtes continuaven vigents i, Iluny de dissipar-se, s'amuntegaven i esdevenien gairebé
obsessius. M'alentava pensar que tota aquesta unió d'incognites no eren altra cosa que el reOex d'aquest
fenomen multiforme i abillat ricament i fastuosa que és Diari 1918, aquesta, segons parau1es de Gimferrer,
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"excel.lencia estetica."
Després de mirar-m'ho i remirar-m'ho em sembla que no pot parlarse de Diari 1918 com d'un "dietari" ensentit estricte. És a dir, com d'una obra que enregistra puntualment uns determinats fets o renexions durant unperiode Olés o menys lIarg de temps. El tret que Olés s'acosta a una primera concepció del que ha de ser un"dietari" és I'extensió, Olés aviat redu·ida, deis fragments que integren el lIibre, i aquest és un fet tan minso queno ens permet d'establir cap analogia. A Olés a Olés, aquest fet s'explica perque, com digué Gabriel Ferrater,Foix "sent el temps com una successió discontÍnua d'instants, I'ésser deis quals és la intesitat que poden teniren tant que instants, Olés que no pas el nuir de motivacions i de conseqüencies que representen per qui els viu"(1 ).

Jo Olés aviat consideraria Diari J9 J8 com unes extenses memories, extenses pel que fa al lapse de la vidadel poeta i, de retruc, de la col.lectivitat que abasten; pero tampoc no són, de cap de les maneres, unes memorieshabituals, usuals, a les quals ens trobem avessats i ens és relativament fácil d'encarar-nos-hi. Diari 1918, enefecte, constitueix al meu entendre unes "memories atipiques", que no ofereixen una visió panorámica d'unadeterminada epoca com és habitual que les memories aportin, pero on és possible resseguir I'evolució de lesaClituds del poeta i, en aquest sentit em sembla que és prou licit, encara que ben mirat només sembli laconcreció d'una deria taxonomica, parlar de Diari 1918 com si d'unes memories es tractés. Aixo sÍ, tenint·sempre molt present, la seva particularitat, la seva indubtable idiosincrásia.
L'obra, la meitat de la qual, gairebé, resta encara inMita (de les 365 proses que teoricament I'han d'integrarnomés han estat publicades dues-centes vuit), consta, fins al moment, de cinc reculls: Gertrudis, KRTU, DelDiari 1918, Darrer Comunicat i Tocant a má apareguts els anys 1927, 1932, 1956, J970 i 1972 respectivament.Fer ara un inventari, una enumeració deis procediments i els temes emprats per Foix en els reculls suaracitats fóra, a Olés a Olés d'avorrit, una perdua de temps. Pel que fa a aquesta qüestió i, si el lector encuriosit volaprofundir-hi, no puc fer altra cosa que remetre'l al lIibre que Gimferrer dedicá a I'estudi de I'obra poetica (envers i en prosa) de Foix (2), entre d'altres raons perque no sabria pas fer-ho millor.
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Vull ocupar-me, pero, d'un tema que m'ha interessat especialment en el meu contacte i freqüentació
assídua del Diari 1918.

S'ha parlat lIargament de I'obra foixiana CQm de I'intent de qüestionar i, en la mesura que sigui possible,
esberlar, els límits entre la realitat i la ficció, entre la realitat viscuda i, per dir-ho d'alguna manera, els
muntatges imaginatius. En efecte, I'obra de Foix és, en bona par\. la reconciliació i posterior barreja en un
mateix pla del discurs i, en definitiva, de I'experiéncia, de la realitat i el somni, de la versemblanc;a i la
inversemblanc;a, de I'experiéncia viscuda i l'experiéncia reportada.

Aquesta simultane"itat de plans i, al hora, aquesta importill1cia, aquesta magnificéncia que Foix otorga als
elements onírics o, generalment, ficticis s'explica primerament, encara que no únicamenL perqué la realitat tal
i com els nostres sentits ens la fomeixen acostuma a ésser falsa, enganyadora:

"Ahir larda, després compleles. vam anal' amb el granger de la Torre de les Sahines a la Fon/ del Barranc. Pels
1'0115 de les silges ens ha semblal que clarejava una bella es/állla de Venus. Tol acoslan/-nos-hi. la imalge. ell
melamoifosi, modificava la seva aparenra. Adés era un Mercuri peu ala/, o 1111 lI1ercader de lIo¡ia. ell/ilrl"llll.ra/
amb una bossa de sous conlra el pil, o un sam barroco També déiem si era 1111 cálldid L/imona o ulI.fcllllle de
lerra cuita. En arribam al peu de lanl irregular .figura. hem descoben l'engan.I'; Era la carcassa d'un hou
malmesa pellemps, i que algú havia apul1lalal amb qualre Ironcs per a mall/ellir-Ia I'eniml" (3).

1, encara un altre cop, amb un procediment gairebé simétric a l'emprat en I'anterior fragment, trobem en
el Diari 1918, la mateixa idea:

"M'han empes a enfilar-me, 101 sol, en una lIarguissima i eslrela bastida que aparellrava infinira, sos/inguda
damul1l el mar per uns irregulars SUP0I"/S bruls d'alga i de quilrá. A cada coslal de la singular encavallada hi
havia un rang de noies, gracioses i esvelles -veslals o inlermeres- amb robes i co./és blanques, les quals somreien
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i somical'en ensems. la més de prop. m 'ha semblal que eren caval/ers d'un ordre mih1ar anlic. amb caretesblanques. els quals amb el bra(" drel assenyalaven una Jila per a mi invisible. Pero lampoc no eren caval/ers.sinó cenlenars de vel/s d'una exlrema serenor i dignilal. VeslilS amb IÚniques blanques. amb gests benignesfeien com si em volgu('ssin aturar. I...J la a locar. m 'he adonal de /'engany. No eren ves1als, ni heroines de capcroada. ni momies venerables de cap sec{Q i/.lustre. ans els batents d'unes porles engalzades a uns bastimel1lsalrars a cada COSICII de la insolila palanca que es percha del/a la rall/a. Eren ulles oberlures sense marxapeu nijiJl1s. arran maleix de I'aigua" (4).

I es tot just davant d'aquesta reaJitat enganyadora i engavanyadora que sorgeix l'alternativade la imaginaciódesfermada que permet dur a terme les mes agosarades associacions.
Hi ha, en aquest sentit, una prosa del Diari 1918 que il.lustra la validesa i l'operativitat de la imaginacióper fer front i, en definitiva, surar, davant una realitat encarcarada que trava:

"És inÚlil que. de cara a la natura com m 'aeonsel/en els I/ibres, cerqui /'arbre on adés inserivi el leu nom o elspins que havien ombrejat els nostresjoes adolescents. Si estene en ereu els braros, topo amb els murs d'un tÚnelsensefi; si els airo enlaire, me'ls empresona una espessa corlilla d'ales. Només quan en la meva desesperanracloc els ul/s, la nalura el17 somriu: prals, rierols, pol/aneres. lontanes i ocel/s viuen de I/ur vida encesa i esrendeixen a !'eneis de les leves danses" (5) (els subratllats són meus).

Aquest fragment pot considerar-se, al meu parer, com el punt de partida de I'activitat imaginativa delpoeta, el qual, situat davant una realitat esmunyedissa i difícil d'aprehendre, ha de recórrer al desvarieig meS omenys fantasiós el qual no ha esta! junyit encara sota el principi de realitat i gaudeix, ara i ades, deis llicenciososdeliris del principi de plaer.
De la incapacitat d'acceptar i adequar-se a la realitat tal i com es presenta, amb tots els seus paranys i
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en rivalitats:

"Només escriu qui no sap viure, en aques/s lemps de corredisses i I/aurar 101'/" (6).

"He contempla/, dret, aquel/ ocea de blancors, sense I(mits ni pun/s de r~/er¡!I1cia" (8).

"eren dos-cenls els joves del poble que lenien un caval/ negre com el meu" (9).

A partir d'aquí s'expliquen bona part d'aquelles recurrencies que apareixen al lIarg de tata I'obra i que fan
referencia a la inseguretat, que sovint esdevé conOictiva, que el poeta experimenta dins 'Tentourage" en que es
mou.

Inseguretats que es tradueixen en claustrofobia:

"El cel, de pUl' crislal/, es podia lOcal' amb les mans" (7).

en agorafobia:

en impotencia:

trampes, neix el refugi en les ficcions, on tot és permes; aquesta incapacitat per moure's dins !'ámbit del real
que és I'ámbit de la vida,condueix, fatalment, a la infelicitat o, si es prefereix, a la inadaptació, amb tots els
balbuceigs, manies, pors i d'altres arrauxaments que aquesta porta implícita. Inadaptació sempre, en Foix,
autoadmesa;

----------------------------------Xec en blanc / Dossier



"Voldria parlar. i unafosca basarda m 'empella els mOls" (10).

en empetitiment:

"Com que la diligenciafeia CUrl de cal'alls. hem pujCl/ a /'autolinia de les dones pimades r. ..) He segul al coslal
del conduclOr. frenelic carador de IIops qllan /'hivern s 'encapIlI.m. i beverri. (.. .) És all. carap/e i gallClvermell, im'empelileix" (11).

en transformacions:

"Decirla el monsll'e qlle m 'Illlprengue, si les meves mam~ no .fossin el record "ague de dues !idles mOrles, si el
meu eos no fos una ¡;-agil jiguració vegelal" (12).

...etc..., trets tots aquests que apunten aquella "crisi de la idea de la personalitat" (12) de la qual GabrielFerrater ja en dona noticia.

Aquesta mescia i interrelació del pla imaginatiu dins el real es dóna a cada pas Iins arribar a I'extrem que
ambdós plans es confonen, inciús per al propi poeta. En la "L1etra a Clara Sobirós", text que encap,ala el
primer volum de les Obres Com letes i que constitueix, sense cap mena de dubte un deis escrits programatics i
teórics més important de la seva obra, Foix, fa alirmacions del ti pus de:

"el real, del qual pClI'/eixo i del qual visc. amb eremors a les el7iranyes, com saps, i /'irreal que lu el pensesdeseobrir-hi són el maleix" (13).

En aquest sentit és també signilicatiu el titol d'un deis més celebrats poemes de Foix: "Es quan dormo que
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hi veig ciar" i que, segons sembla aquest, abans que el títol d'un poema, estava pensat com a titol d'un recull
poetic, la qual cosa no deixa de ser simptomillica d'aquest aspecte sobre I"obra de Foix que fins ara hem anat ín
sinuant.

Oian 1918, s'inscriu doncs, en aquest esfor, gairebé titimic que consisteix o millor, suposa. fer front a una
realitat vasta i, sovint, esquerpa que el poeta intenta amb totes les forces de que dísposa de transformar. de
convertir en quelcom de més suportable; esfor, que consisteix en un intent visualitzador d'aquesta realitat a fi
i efecte de lIevar-li tot aquell Ilast de truculencia que la fa conflictiva.

S'observa, en definitiva, en I'obra que ens ocupa, un rebuig franc i obert de la realitat ímmediata al poeta,
per les raons que més amunt apuntava i, a conseqüencia d'aquest rebuig, el refugi en un joc imaginatíu no per
més agosarat menys operatiu.

O'aquí es desprén la ingent quantitat d'imatgeria fantasiosa i/o meravellosa que s'acaramulla dins Oiari
1918. Fantasia i meravella, no tant pel que fa als personatges, (sovint identificables a partir de lIur ofici), o
a I'ambit fisic en el qual es belluguen (sobretot en I'aspecte toponímico de filcil ubicació), sinó pel que fa a les
accions i reaccions que els personatges susdits duen a terme. Imatgeria que arriba a I"extrem de substítuir
"per visualitzacions els enunciats conceptuals" (14). Imatgeria que arriba a cotes d'una puresa fora d'ús. Aquesta
puresa extrema fa que les imatges tinguín valor per elles mateixes i que no calgui, a més a més de ser alta
ment dificil, acudir al discurs racional amb la finalitat d'explicar-Ies. És a dír, emprant mots de Gimferrer diríem
que "I'autonomia de la imatge pura dóna Iloc a poemes aparentment hermetics, ,o és, poemes el sentít deis
quals és indissociable de la imatgeria i no és fomit per cap modalitat del pensament discursiu" (15).

Arribats en aquest punt cal, al meu entendre, donar un cop d'ull al títol de I'obra que, al meu parer és
suficíentment significatiu perque dóna notícia í aclariments pel que fa a I"abast de la mateixa. Perque "Oiari
1918"?

Aquest títol té, com ja ha estat remarcat, un significat molt precís: "és, en definitiva, el reconeixement de
fidelitat de Foix a una epoca que assenyala el final de la "belle époque" i marca I'inici de les noves propostes
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deis anys d'entreguerres" (16).
Efectivament, l'any 1918 significa l'acabament de la I Gran Guerra que marca amb pinzellades tragiqueslafi d'aixo que s'ha anomenat la "belle époque" i, amb ella. el seu món deliqüescent, dol<; i fragil.
És aleshores que té Iloc l'inici d'una época de barrabassades historiques que marcaran amb I'estigma de ladestrucció i I'anorreament bona part d'Europa. És. propiament quan s'enceta el, segle XX entés com el segle deles majors atrocitats bél.liques.
L1avors és quan es fa precís un suport imaginatiu per sobreviure, i d'aqui el titol d'aquest escrit, davantd'una realitat crua i inviable. Suport imaginatiu que permetril anar fent la vi u-vi u en aquest "paisatge desert" idesolat de l'Europa d'entreguerres i ja, més tard, de l'Europa de postguerres. (En aquest sentit és important deressenyar que el primer recull de poeme's en prosa que integra Diari 1918 és de I'any 1927, una décadamés tarda al trencament que su posa la guerra).
D'altra banda, durant aquesta época comencen a lIucar els primers brots d'avantguardisme que donaran1I0c a una rapida successió de· moviments efimers, sobre tot pel que fa l'aspecte temporal, auténtiques verinadesd'una época accelerada i galopan!.
1, en aquest ambient de desconcert,

"en aquesls lemps de corredisses i I/allrar lar!" (17)

Foix,

"Ieclor I/arg de jiccions" (18)

com s'autoanomena, no té altra alternativa o bé, aquesta és la que més li plau, que aixoplugar-se en les ficcionsper esquivar tots els rarecs incerts i qui sap si devastadors que bufen arreu.
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----------------------------------Xec en blanc / DossiC'f

Ja ho digué Joan Teixidor, que a Foix, "el món que Ji toca, encara que I'estimi tant no acaba mai d'ésser
ben bé el seu, i per aixó el cobreix amb una indumentaria insólita, fruit de la seva imaginació desbocada" (19).

En aquests mots de Teixidor rau alió que jo, no sé si amb prou habilitat, he intentat d'argumentar, GO és,
que el muntatge imaginatiu foixia, eix vertebrador, en bona part, de Diari 1918, respon a uns condicionamenls
histórics, a una realitat social, clara i precisa. Muntatge imaginatiu fruit de les tensions establertes enlre aquesta
realitat nova (la posterior a 1918) i la intimitat del poeta.

Vull acabar aquest paper amb uns versos del mateix Foix tot desitjant d'haver reeixit en la tasca que em
vaig proposar en comen9ar la redacció d'aquestes linies: mostrar que darrera Diari 1918 hi ha alguna cosa més
que un geni apte per a la desbarrada genial com varem sentir dir un dia i, desitjant també que el lector que hagi
arribat fins aquest punt sigui capaG de destruir el dubte que aquests versos plantegen:

"Les ./iccions -i jo en visc!-Ian esclava
la ment, o .Ión e/s seus c.amíns celestes?" (20).

(12)- FO/X. 01'. ál. pago JX.
(13) - FO/X. J. V.: Ohr".\" Comp/eles J . POf!Jia. Ed. 62. B. 1974. pago

28.
1J41 - GIMFERRER. op. ril. paR. 16.
(151 - GIMFERRER. op. ril. paR. 70.
(/6) - Pro/eg de Carme Amall a Diar; 1918, edidó dtada.
(171 - FOIX. op. ril. paR. 209.
(18) - FOIX. op. cil. paR. 95.
(19) - TE/X/DOR. Joan: "QIIQrre no/es sobre fa poesia de J. V.

Foix" dins Els Marees fJ" 7. Barce/una, jllny del 1976. paR.
10.

(20) - FO/X: Obres Cumpletes J - Puesia, edició citada. pago 45.

( 1) - FERRATER, Gabriel: Sobre /ileralllro. Ed. 62. B. 1979. paR.

53.
( 2) - GIMFERRER. Pere: La poesia de J. V Fo;x. Ed. 62. B. 1974.
( 3) - FOIX, J. V: Diari 1918. Ed. 62 i "La Ca;xa". M. aLe. n" 67

B. 1981. pago 48.
( 4) - F01X, op. C;I. pag 143.
( 5) - F01X, op. c;/. pag 38.
( 6) - FOIX, op. cit. pago 209.
( 7) - F01X, op. cit. pago 23.
( 8) - FOIX, op. cil. pago 123.
( 9) - FOIX, op. c;l. pag 20.
(la) - FOIX, op. cil. pago lOO.
(11)- FOIX, op. cil. pag. 170.



----------------------------------Xec en blanc / Dossier

Europa, Europa' o el bigoti s'estarrufa

per Salomé Ribes

Xavier Fabregas, critic teatral de nom reconegut (col.laboraassiduament a la revista "Serra d'Or" i al diari AVUI), ens del ita ara amb un llibre que recull les sevesexperiencies en diferents pa'isos europeus. Europa, Europa' no és el primer !libre de viatges que I'autor escriu.Amb anterioritat, Catalans, terres en !la i Enlre Catalun a i Ara ó, ja havien tingut el suficienl exit i havienprovat la qualitat de I'escriptor,de manera que I'aparició d'aquest volum dificilment ens podia sorprendre.Ara bé, la seva afecció pel teatre que I'havia dul a especialitzar-se en el lema i, per aquesta raó, a publicardiferents llibres de critica teatral for9a inleressants (Teatre catala d'agitació política, Historia del teatre catala,Iconolo ia de I'es ectade, Introducció al !lenguatge tealral,...), es palesa en el presenl volum ja que aquestinclou deta!lades descripcions d'obres, tecniques, autors i públic en les diverses ciutats que visita: "A causa de
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la meva d~rormació prq/éssional m 'he passolu/la pila d'llOres alleall'e de la Fe/lice" (p. 36}.
Quan parla de Venecia, de seguida es refereix a I'espectacle que alhora, li serveix com a excusa per tal de

presentar-nos Mario Baratto i Arnaldo Momo. ambdós teorilzadors teatrals, A més, li agrada aquesta ciutat
perque "a la lardor, el/éslival de teal;'e ha li/lKIII la ¡'ir/ul de CO/l¡'erlir/v1a la ciutat en esce/lari" (p. 36).

A Portugal, el teatre és analitzat des d'un punt de vista polític ja que la Revolució deis c1avells (revolta del
25 d'abril de 1974) que ocasiona la caiguda del regim dictatorial salazarista.promogué la desaparició de la
censura i, amb aquest fet, es produeix un canvi molt important. En aquest capitol es reprodueix una conversa
de I'autor amb Carlos Paulo, component d'un grup teatral anomenat La Comuna, miljan~ant la qual ens
assabentem de les tecniques per enganyar el censor.

Copenhaguen, ciutat cosmopolita i de contrastos, ofereix una gran variela! a I'hora d'escollir un especlacle.
Des d'un teatre al Berggnygade, on "hom anuncial'a /'espectacle més calenr de la ciutal" (p, 85), fins a les
representacions al Teatre Reial, trobem tot un seguit d'exponents teatrals: el teatre japones deis jardins del
Tívoli, I'antic teatre de la cort al Christianborg i el Teatre de la Sirena, qualificat per ¡'autor com a
"undergroundJalsifical" (p. 96).

Malgrat presentar Polónia com un país trist i enumerar tot un seguit d'anecdotes que ens demostren com
viu aquella gent realment, Xavier Fabregas no pot estar-se d'admirar un regim que ha potenciat fortament la
cultura i que subvenciona representacions deis autors mundials de més anomenada. El nivell artístic, tant del
públic en general, com deis actors, és molt elevat i pot igualar-se al nivell d'un autor polac molt aprecíat pel
critic teatral: Grotowski, "un de/s máxims re/lovadors delleall'e el/rapel/ aCl/lal" (p. 128).

Un fet ens sorpren agradablement: a Polonia la situació de I'escriptor és molt privilegiada, tant per la
protecció de l'Estat com pel tiratge d'exemplars:

"La intensa vida editorial que avui hi ha a Polonia .fa ql/e /'escriplOr trabi sorlida normal per als seus
producles" (p. 131).
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Bretanya serveix a Filbregas com a excusa per citar Shakespeare. amb fragments de les seves obres. la qual
cosa dóna peu a la visió d'un poble sota rull d'un literaL El món cultural bretó resta molt minso degut a la
prohibició de la utilització dc la IIcngua escrita quc no és a_Teptada per rEstar frances. peró no per aixó és
menys impoI1ant.

L'estudi del teatre a Sicilia es presenta sota dos formes totalment diferents. Per una banda, les
representacions sacres que tenen el seu maxim exponent en els drames de Selmana Santa i. per altra banda. els
"PUPI ARMATI", genere específic siciliá. que són una mena de titelles molt peculiars.

El lector, doncs, traba en aquest lIibre tata una serie d'apunts sobre pa'isos europeus que es concreten. molts
cops, en una descripció detallada de la situació teatral. I die apunts. perque el critic teatral. coneixedor de la
psicologia humana i fidel observador. no pretén donar una relació exhaustiva de fets, sinó una visió personal
d'uns pa'isos que, malgrat conéixer bé, vol descriure'ns amb la frescor de la primera impressió.

"... 10l miran! de retenir-ne aquesta primera iJnpressió. aqueslCI clarur delllampec que prudueixen les sensadons
noves que s 'acoslen a ./i"ec de pell" (p. 41).

El fet de datar contribueix també a augmentar la sensació del lector de la primera noticia, d'alló que s'ha
esdevingut en un passat immediaL

Xavier Fábregas no és un turista. No és un turista si entenem com a tal aquella figura mig pintoresca que
baixa d'un autocar, amb ulleres de sol i cámara fotográfica al coll i que, juntament amb altres elements de la
mateixa especie, recorre els tres monuments més impOI1ants de la ciutat i després comenta amb els coneguts la
seva visita "cultural", tot informant-Ios sobre la seva magnífica estada, i que, a més a més, es presa fácil del
comer~ ávid de divises. La seva aprensió envers aquest personatge es fa evidellt en diversos capítols del Ilibre,

"oo. i'erOlisme danés és, en bona mesura, una wXÚcia per a explorar la badoqueria delluri.l'la anglo.l'axó" (p, 85)
"Els ramals de IlIriSles els Irobareu paSllIranl per la pla¡'a de San Marco i pels seus vollanl.l', on poden comprar
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e/s record.'i que desilf(en {l /in prell I'erilllh/emell/ ill/el"e.\,\Wll pe,. a/s lJfli el1 procuren la renda" (pp. 31 - 32)

A ell, no li agraden ni I'acumulació ni els vialgersd'un sol dia quc no s'aturen a observar. sinó que devorcn
perque demá han d'anar a una altra ciutal. Prefcreix descobrir I'encam deis carrerons. deixar-se dur pel misteri
que ofereix l'inconegut i, d'aquesta manera. arriba a coneixer totalment les ciulals que visita i ens ofercix a
nosaltres, lectors, aspectes desconeguts. Be és cerl que el seu Ilibre no és fruit d'una estáncia de quinze dies. sinó
que renecteix diferents estades prolongades i conlinuades. D'aUra banda, el seu estil ciar i conciso amb una prosa
acurada, entenedora i amena ens permet d'endinsar-nos en una rcalitat quc no és la nostra peró que ens és
propera.

Aquest Ilibre no lé pretensions de ser grandiloqüenl. Simplement vol ser un Ilibrc dc viatges. Les ciulats
que per ell desfilen no estan estudiades sota el microscopi per tal d'analitzar-Ies minuciosamenl. Ben al contrario
passen per davant del lector com a breus pinzellades coloristes. La inlenció de I'escriplor és la de ressaltar els
fets més significatius que han modelat la concepció actual de les ciulats o la de suggerir pisles per lal de coneixer
nous aspectes de ciutats turistiques per excel.lencia.

En la introducció, dóna uns breus apunts sobre els seus primers viatges. FranGa és presentada com la
primera fita que assolí I'escriptor en sortir del pais. Més o menys amb ironia i bon humor se'ns presenta la
dificultat per viatjar a I'estranger,

"Tenir un passaporl. als anys quaranla. ja era un caprici" (p. 10)

l'existencia deis maquis i la censura als Ilibres,

"... els /libres de /ileraLUra dissolvenl. els quals IranspOrlaven sota una aparenra amena i inufi'nsiva la.terum del
diable o la pelja. que els experls sabien diSlin¡:;ir sense vacil.!aciuns. d'un pe! de les barbes de 8akunin u de
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----------------------------------Xec en blanc / Dossier
.14arx" (p. 11).

Els viatges a Franc;a són motiu per a coneixcr molts exiliats lilerats. artistes i polítics. A partir d·aquí. enFabregas s'anira deflnint politicamenl i personal. Els viatges constitueixen rragments de la seva vida. formenpart de la seva persona. Miljanc;ant les seves descripcions de ciutals coneixem els seus sentiments. idees.afeccions. preferencies. antipalies i amistats. Darrera els seus comentaris descobrim la personalitat de I'autor.Per aixó. el veritable protagonista és el lector que disfruta lIegint. apren coses i esdevé participador en el jocJi terari.
He parlat d'amistats i aquestes realment ocupen un 1I0c preponderanl en ("obra de Xavier Fabregas. EIImateix assenyala:

"Elmillor de cOIlé/x!'r pai\os. és lá-hi amics" (In!.)"f 'ellecia. CUIn lantes cima/s. em duu el record deIs amic.\" " (p. 37).Efectivamenl. de les pagines del lIibre sorgeixen noms i noms de personatges que. directament o indirectacol.laboraren a la tasca de i'escriptor.
En definitiva. aquest és un Ilibre que sense tenir grans pretcnsions lileraries. ni un nivell de Ilenguatgemassa complicat (la qual cosa no implica que hi domini la negligencia). r6x a posar-nos dintre la fal.lera pelviatge. i no crec errar-me si interpreto el lIibre del crític com a primer pas per tal d'aconseguir que cadascútingui el seu lIibre de vialges privat. cosa que només es pot fer si agafem el sarró i anem a comprovar que totalió que diu i'autor és cert.

1\'0'1:1: Lt!\ átllcioll\ que alJar"i.\"ell ell (U/II('\1 (InicIe hall "\fllIIllCmlll'l'cuh'\ t!e/llihl"l': F.i/JR/~·G.IS. Y. J~·lIm"(J. I~·/fmpa.'. I~·d. fJ2. Col. Cara
i Cn'/(, nÚm. 33, Barcelolla. 1981.



----------------------------------Xec en blanc / Dossier

Valentí Puig: Cercant la clariana

per Josep Agllsli

En lIegir aquest lIibre, confesso que no m'imaginava. ni de
bon tros, I'aventura en que m'embarcava. Un lIibre que m'havia caigul per atzar a les mans, i que aparentmenl
semblava ésser de lectura inofensiva -perque és un reguitzell de sentencies o de pensaments estructurats en uns
breus paragrafs, l'extensió deis quals no arriba mai a tenir Olés d'una pagina-o ha resultat ser un pou reblert de
reflexions filosófiques, literaries, polítiques, históriques i personals d'un home que, fins a hores d'ara, per a
la major part del públic consumidor de literatura, era completament desconegut.

La premsa del pais --concretament el setmanari "El Món" n° 40- s'ha fel ressó de ¡'aparició d'aquest lIibre
amb caracter de sorpresa i alhora de benvinguda. Sorpresa i il.lusió per part deis crítics perque sovint estan
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acostumats a comentar lIibres d'un interes Iiterari neulit:

"La cultura s 'ha COlnerl;! en l/na cllrol/a d'ado/esl'e11ls sense rigor ni exige 11 cia. en una immaduresa (Tónica.en I/n pancl/il de socialismoide amb rOSIl'e humanoide. en l/na conlilÜó hahélica. en l/na lapa I'ariada quequalsel'ol POI demanar a qualsel'ol de/s bars ideologics" (p. 108).

Valentí Puig, mallorquí de soca-reL és un belluguet intel.lectuaL que fa que els lectors innocents esperveneixin rápidament a causa del seu folgat sediment culturaL «Bosc endins» és un lIibre rigorós, sever, lúcid,escril per un home que ha renexionat Ilargament i constant sobre els temes més variats que afecten a l'home: laquotidianitat, la realitat, la política, la cultura, l'amor, la literatura, I'amistat. el pensament, Déu .. ., elterrorisme. Tota aquesta magna realitat ens arriba a través de la seva experiencia (sofisticada pels lIibres) i ensla presenta abeurada d'una naturalesa íntima i individualitzadora.
És un lIibre d'heterogenia composició, realitzat mitjan~ant I'adhesió d'uns pensaments inconnexos, on elsmés variats pretextos obliguen l'autor a fer una sentencia, a moralitzar; el fet cen, pero, és que la lecturareposada fa esbrinar un fil cohesionador: el propi Valentí Puig. La seva vida hi és renexada en breus notes, comunes petites taques que uneixen i estructuren les seves renexions.
Valen tí Puig tracta d'ordenar la realitat, malda per fer-nos renexionar sobre qüestions, que de segur enshaurien passat desapercebudes, aconsegueix salvar una realitat companida de I'oblit, a través de la memoria:

"La I'erilal en desordre d'un dia de.febrer de milnou-cel7/s seixanla-I'llil em I'aler comen,'ar uns quaderns deno/es" (p. 5)

EII mateix ens diu que fa «uns quadems de notes», és a dir, que no és un dietari, com podríem pensar, a la guisad'un Pere Gimferrer, sinó unes notes menys pretensioses, que s'apropen més als aforismes o proverbis d'un Joan
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Fuster O a algunes págines de les «Notes disperses» de Josep Pla. Són sentencies breus i inslructives, amb
lapidáries impressions -mai arriben al delallisme d'un dielari-. molt suggeridores:

"Fer una cura de silenci d'lIrgeneia. Només parlar amh monosil.labs o apOlegmárieamel1l" (p. 56).

Les sentencies impliquen el lector, el submergeixen en el seu món. produint-li un sensació d'acceplació o de
rebuig; el lector hi participa d'una manera activa. molles vegades divertinl-se de l'originalilal d'aquest home,que
d'una manera neta, pensa i escriu.

«Bosc endins» conté unes reflexions ciares que ens poden ajudar a entendre aquesl inlenl d'escriptura:

"Per imposar-se a la vida no convé adoplar !'habir eon(essional. Fer-se IIl1a perita hiblia de .falsedars. úen
escriles, irimiques, compactes i originals" (p. 70).

«Bosc endins» és un assaig --<lels molts possibles- d'aquesta «bíblia de falsedats»; Valentí Puig intenta anar més
lIuny de la realitat, amb la finalitat d'imposar-se sobre aquesta realitat que ofega la seva individualital i
crear-ne, al capdavall, una altra que li vagi més bé -i si alhora serveix per I'altra genl, molt millor-. Per aquest
motiu tot el Ilibre és feixuc com el treball deis esbrossadors; ell va traient rames perque la claror vagi penetrant
en el seu propi bosc -I'originalitat de cada persona consistirá en esbrossar com més dreceres millor... sense
desistir-o Valenti Puig proposa "anar cada dia bose endins. per 1111 il1stal1!" (p. 160). EII ho ha fet, com ho
demostra el lIibre, i ens invita d'una manera descarada a fer-ho personalment, amb la possibilitat de reeixir en
la plenitud o de caure en el més pregon enlla~ament. «Bosc endins» té un contingut moralitzador, ens proposa
una etica, una manera de viure que ens pot ser válida, si tenim ganes d'aventurar-nos pel bosc individual.

Intenta,amb una escriptura simple, arrapar-se a la seva individualitat al seu món, per aquest motiu vol
descriure i presentar situacions, reflexions, somnis; es resisteix a que I'oblit se'ls pugui endur a la mort. Vol
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ensenyar a la gent una manera de fer. amb moltes controversies, pero alhora amb moments prou interessants
perque puguin servir com a punt de renexió sobre la quotidianital del viure: a partir d'elements practics -fins i
tot banals-, viscuts per tothom, va deduint importants sentencies. Els fets reals i concrets els relaciona amb les
coses menys impensables, amb pures intukions que deliten el bon lector:

"Esperani les nOles: sensació del con viCIe que espera senlencia peró que a ia vegada sap que podrafilgir de la
presó" (p. 19).

Anhela sortir de la rUlinarietat en que I'home modem viu a conseqüencia del progrés: per aixo res millor que
la imaginació, la pura intu'ició, la memoria. La memoria té una importancia cabdal, és el cami més facil per a
sortir de les trivialitats de la rutina diaria i sobreviure. La memoria pot ajudar I'home a superar la realitat; Puig,
gracies al posit de lectures, es refereix moltes vegades, quan parla de la memoria, a la memoria literaria com a
recurs que utilitza per a vencer el desordre existencial. La imaginació va ser un deis jocs que més Ji agradava
de fer a les lIargues convalescencies infantils:

"Des dell/il cenlrava la meya visla en aquel/es formes cel./ulars o ameboides que a la meya menl disposla a la
Jablllació febrosa Ii semblaven creades per a col. laborar amb el mell ¡edi" (p. 13).

Sovint seserveix de pensadors i d'escriptors per a fer la seva renexió, és a dir, el pretext no és un element
de la realitat sinó de la mateixa cultura -en el sentit ampJi de la paraula-. Hiperbolitza sentencies d'altres
escriptors que li serveixen per argumentar allo que li interessa -i de fet, per a convencer-nos millor-,
aconseguint una dimensió que va més enlla del text en qüestió:

"Per a escrillre es necessari bolar les idees enlremilges", deia Montesquiell. Per aixó ens engresquen les



----------------------------------Xec en blanc / Dossier

descripcions rópides i els pensamenrs als quals no sabem mm s 'ha arriba/. Escalar al milI' i despres /lencar
/'escala de corda. La in¡¡liCió sempre seró mes atractiva i seductora que la deducció" (p. 10).

DlIltres vegades les citacions que esgrimeix tenen una relació directa amb el taranná de I'autor; s'hi identifica,
és a dir, parla ell per boca d'altri, la qual cosa produeix un distanciament molt grat a I'autor:

"Escriure per preservar de /'oblil les idees, les accions. els sentimenls que l'alen la pella d'esser cOlIsen'als. pels
allres o per un mQfeix: aqueSlQ es la ./inaliIQf de la poesia segons Philip Larkill 1.. .)" (p. 81).

Per altra banda cal remarcar la bellesa estilística d'algunes evocacions i descripcions. Quan parla dc
Mallorca, es delita a retratar I'horabaixa, els seus paisatges...

"Plou a Ciwal. Els pagesos esperaven aquesla pluja. El cel ha quedal resplendenl i rOlwnc tOI jusI despres pel
venl que faró demó. L 'aire ógil conlagia una frescor xaleslCl, el pos decidil d'ulla callconelCl a /'esperit. SOIl
capvespres carnerians, que lenen la grócia /leugera dellemps volgul (. ..)" (p. 95).

Palma de Mallorca és un deis motius recurrents en les evocacions i descripcions, está subjecta al seu record. Un
deIs parágrafs més perfectes i alhora més divertit deis que dedica a Mallorca és la descripció d'un deis rosetons
de la Catedral de Ciutat, s'hi evidencia amb transparéncia la seva sensibilitat:

"El rosetó cenlral de la seu de Palma. Les calumnes /largues i esvelres, /'el11eixinal deis nervis de la voira, /0
successió malemótica d'espais i alhora la magia d'allnós!eres simelriques. les gradacions de la /lum. els do/ls
/luminosos que enlren pels vilra/ls IQferals, la peripecia multicolor seguil11 /'itinerari solar. Passa un canonge i
sorpres pel meu embadalimenl se gira de reii/l o/ roseló" (p. 14).

- 39-



Uns altres tipus d'apotegmes interessants són els que només tenen una frase i que desprenen una
concentració semántica admirable: "A lemporades convendria ¿sser mullal quan parles de lu maleix" (p. 14);
"El ji-ancés POI esser brillanI: /'anRlés és IÚcid" (p. 48): "EloRi de /'ordre. El caráCler antiépic delnoucentisme
(p. 73). D'altres sovint tenen un to ironic: '"El budisme com a esport de masses"(p. 77); "El món és imbebible"
(p. 125); "El socialisme lé innombrables receptaris i cap cuiner bo" (p. 108).

La ironia és una de les técniques que més utilitza, moltes vegades aquesta ironia ratlla el sarcasme. Ateny
la ironia amb la contraposició de dos elements divergents. Normalment atribueixcaracterístiquesa persones i
situacions inadequades, la qual cosa fa que aquesta ironia sigui neta i divertida:

"Viatjanl en tren fai" el lraieele assegul davanl un Pnin redieiu. Cree que és prq!i'ssor de la universilal de
Coleraine. L1egeix un llibre. eap/icat. i amb /'alu'a má se '/Úrga el nas. Treu un secalló i /'espolsa amb
equanimilw. sense/itrlivitat. com si en fes una dádil'a al món" (p. 43).

II
El fil estructurador del Ilibre és el propi Valentí Puig. Amb la lectura del lIibre, podem esbrinar la realitat

i les diferents tasques que Puig anirá desplegant durant més de deu anys. No sempre hi ha un desenvolupament
lineal, s'hi poden trobar retrospeccions temporals, així ens dibuixa breus pinzellades de la seva infantesa, del
col.legi, de Palma de Mallorca.

Sabem pel lIibre que va eSludiar filologia anglesa a Barcelona. Des d'allí, fa constants viatges a Ciutal a
través del vaixell o miljan,ant la imaginació. És una persona solitária una de les seves referéncies assídues és la
solítud deis diumenges,

"Ex/rema soletal que qualque diumenge ¡'apleRa dins d'una cabina de leléfon amb una aRenda a la má que no
lroba cap resposla" (p. 27); "EI purgalOri dominical em./(¡ sentir com aquests aUlOmóbils polsosos (.. .)" (p. 88).
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L'etapa més dura de la seva vida va ser I'estada a Barcelona, per la jovenesa i per I'allunyament que suposava
de Ciutat:

"He/el vinl-i-un anys sense amics. e/~/ora les dones. sellse cases. IIegim prosa slIrrealisla a IlIIO camln'a ¡merio,.
de /'Eixampla barcelonina que plll a illusions" (p. 15).

El seu pare mor de cill1cer. Treballa en una editorial com a correclor de I'eslil: des del seu pis de Sanls
s'adona de la dessolació deis paisatges urbans, "Pertal vies de fren, me/fO, ¡JOnl.\". (o(xeres. a11lics magal:eI115.
que s'entrecreuen i barregen" (p. 31). A I'acabar els esludis se'n va un any a Irlanda del Nord
"d'assistant-teacher". La realital politica d'aquell país I'ajudará a enlendre millor la siluació de Mallorca,
s'adona que els extremismes i les revolucions no lenen cap senti!.

Mentre és a Irlanda, practica la descripció de personatges, encara que normalmenl no sabem mai el seu
nom; una de les més divertides és la d'un "spanish assistant leclurer", entre altres coses diu:

"Sempre odiaré les referimcies culturals ¡ipiques del /liceuciar en hispániques. Limireu la se\'a eulrura lirerária
als /libres de lectura obligalória de cada assignalllra r. .. J. Clllminen la pirámide po<'rica all1h el poeta ((ue allá
a Nueva York o el que morí a Colfiure" (p. 37).

A poc a poc, s'anin\ definint: liberal, conservador, li agraden les comoditals, no creu en les revolucions, li
agrada tenir una casa propia i confortable... critica la República.

En aquest vagareig lineal del lIibre cal recordar I'episodi que dedica I'autor a Gabriel Ferrater, tot jusI
s'assabenta de la seva mort:

"Amb X visquerem una época de referéncies a Ferrarer, sobre/O/ deis poemes amalOris i més d'lma \'egada. pel
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correr. ens manl/evávem ciles del "Poema inacabO/". 1".) Les anecdO/es de la vida de FerrO/el' circulaven per
emre els amics de la FaC1lllOl CO/11 un Iresor del qualn'cslál'em gelosos" (p. 62).

Quan arriba al pais ha d'anar a fer "la mili". Els aforismes aplicats a aques(a situació crec no cal
comentar-los:

"El servei mililar em fa recuperarles sensacions. els odis i e/s a!i'cles més elememals" (p. 68); "... 10 resignació
de no I/egir res per després I/egir-ho 101" (p. 69).

Es dedica a I'ensenyament en un col.legi \, posteriorment, en un Institut. Les preocupaclOns per
I'autonomia mallorquina el dugueren a la política:

"Parlam de la lemplació polilica. de les ganes de pendre pan en el sislema polilie" (p. 114).

1II
A «Bosc endins» s'hi pot trobar una constant referéncia al fet literari: la literatura, el problema de la

crítica, els gustos estétics de I'autor, consells d'ordre estilístic, ocupen una part important de les seves renexions.
Valenti Puig, en «Bosc endins», fa literatura perqué ens presenta una problemática intel.lectual, altrament, amb
un lIenguatge precis i pie d'al.lusions a la tradició culta. La literatura és pura tradició, és a dir, és el que és
perqué hi ha un posit sedimentat que s'ha de conéixer i que incita a produir unes formes noves a partir
d'aquestes inicials; I'originalitat de Valentí Puig resideix en I'intent de dir aquest posit altrament.

"Quin grau d'ab.\"lracció no POI Irobar /'home des que Arislólilja ha va pensar 101!'' (p. 50).
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Sobre literatura ens di u:

"La bona /ileratura mai no és un fel re\'olucionari sino la COllslalal'ici {Jerpi>tuo del prillcipi ('vl1serrador llite dill
que la realitat és tal eam éso Cam Maquiave/" (p. 64): 'No podell1 exigir a la lileralura que eSligui al serrei de
la veritat; eam a máxim que eSligui al serve; de la .ficciá amiJ apare('a de re(dita'" (p. 72): 'DesCCllllii de la
literatura que parla de supremes c!arividéllcies o rel'elacions I/ampall/s" (p. 26).

Pn\cticament critica tota la literatura moderna, és a dir. es rebel.la contra I'estética literária establerta
actualment perqué creu:

"que és més deseansat anal' contraeorrell/" (p. 60): "al/ci que se'lI diu les idees del nlOmelll sem¡Jre és
paradiable, ridicul i buit" (p. 73).

La crítica va dirigida als expressionistes al "nouveau roman", i especialmenl. a la literatura d'avantguarda. (de
fet és reaccionari a qualsevol intent de renovació com és el de I'antinovel.la). O bé dubta d'aulors que
actualment tenen un cert prestigi literari com Virginia woolr o A. Gide. Per altra banda, derensa, sense cap
mena de dubte, Valéry, la novel.la anglesa, J. Pla, els moralistes rrancesos, "The Movement ..... Joan Alcover."

La crítica tampoc escapa als seus comentaris:

"Els prablemes t¡xnies de la literatura cada vegada m 'a\'orreixen més. Són CClII1 les dueslidles de I/e/llga que a
lesfandes barates empren per dissimular el iJislee coriaei" (p. 93): "No dis¡jngir elllre les persolles amiJ idees i
la gent amb les idees del moment ha possibililal e/kl inqiiestionable 'lile a la Ulliversilal ni lii liagi lI1estres
sinó, simplement, prafessars i que els aities d'aquest pais siguin els portaveus d'ul1 mimetisme Irivial i 11~/i:JSl"

(p. 73).
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Valenti Puig és un home enamorat deis Ilibres i de la cultura: "Els /libres comuniquen molles coses, fins i101 la IUberculosi per cOlllaminació" (p, 42), Li preocupa el ret que: "La li/eralUra ac/ual és majorilóriamenldes/I'lIClira ", per aixi> es qüestiona: ¿Sera un ret innegable que s'han perdut de vista les arrels de la literatura idel lIenguatge?,

NO/a: Le\ cilacioll\ que apareix(,1/ C'n aqll('\! anide flall ('sial nwnl/el'llt/e.\ de: Va/l'lIIi Pllig: ,dJosc elldil/s/), Quatlerl/,\" Crema. !J{/r('c!lIlIu19H2,
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--------------------------------Xec en blanc / Eswdis

Colección Buchheim

por Carlos Broca!

¿y dices que se llama?
- GEORG TRAKL.
- ¡Ah, un TRAKL!. .. tiene buen sonido esa palabra; debe ser un personaje interesante.- Claro, claro, escúchale un momento; atiende a esto:

"A lo largo de jardines enrojecidos por el fuego otoñal!aquí se muestra en el silencÍo una vidacolmada/Las manos del hombre llevan oscuros racimos/en su mirada se hunde dulce pena".Date cuenta de cómo deben sonar en alemán todas estas poesías que explican así las imágenes y el dolor.- Si desconoces esa lengua sonarán como palabras en alemán: ... rraut, ...nijt, ... rraut. ..
- La hilación lógica se hace mínima, pero disfrutamos de continuos significados en latencia.
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- Recordarás mi versión sobre lo que decía el vídeo en la Miró:

"En las generaciones precedentes. las palabras
eran el vehículo principal de la comunicación, lo
que suponía un esfuerzo por traducir en discurso
las experiencias personales (el proceso de racio
nalización) y también un engaño. pues el juego
de las palabras servía para ocultar o paliar las
verdaderas intenciones".

El juego expresionista es un intento serio de sinceridad comunicativa. De ahí que usen todo tipo de técnicas-a
veces todo tipo de abandonos, pues las olvidan todas o las aprietan entre sí con una promiscuidad que puede
parecer disolvente en mundos donde se hallan altamente definidas las categorías formales-, pero no quedan
aturdidos ante la propia obra absurda como quedarán los fantoches que les sustituyen.
- y yo creo que eres algo canallita. Tu cerrazón continúa expresándose en un excesivo apego al figurativismo;
Empobrecedor.
- No es mísero ni canallesco, síno una actitud defensiva. Recuerda que estoy aprendiendo y no tengo por qué
comprender todas las cosas con tan nerviosa prontitud. Me creo lo suficientemente sensato como para desafiar
todavía a mi misma juventud -a la cual le gustaría propiciar nociones avanzadas sin entenderlas- y darme
cuenta de que aún no debo desembarazarme del dibujo. Sin embargo, aún distando mucho de mi pintura,
conocer a gente como ésta es una honrosa excepción; admiro la plenitud de sus composiciones, esos colores
pegados a la tela surgiendo todos de una misma concepción, pesadumbre originaria y alegre resolución ~o al
revés?- que hace morir la perspectiva, daña la linealidad, crea golpes de extraordinaria eficacia a los ojos.
Pero mira los descuidos: Hay incursiones de la paleta que son pura aplicación de los tubos. Por allá, en este
señor hay graves faltas, sencillamente que no se conservan las mezclas, se resquebrajan, enferman de su dolor
prímitivo; un cuadro moribundo porque su frenético componer les impedía razonar las soluciones.
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- Sí; pero aun así, castigar cualquier valentía sinH'
- Pobre gente; no se dan cuenta de que un cuadro es sobre todo un compromiso con el tiempo. Un bello
compromiso, c1aroH" un taLMax Kaus.
- Es un excelente litógrafo. en cambio.
- Todos son muy buenos grabadores.
Así que ese TRAKL, "a lo largo de jardines enrojecídos por el fuego otoñal... el silencio de una vida
colmada... ",iqué particularmente profunda resulta esta gente expresionista.!
- Es notorio que esos fuegos otoñales o plantas con la rojez de cinabrio demuestran un entusiasmo por
fraternizar las artes.
- Me recuerdan "La sonoridad amarilla" de Kandinsky.
- O la "Rapsodia en azul" de Gershwin.
- En el fondo, la actitud sinestésica les invade como a sus modernistas de poco tiempo antes; como cualquier
desviación romántica.
- Pero TRAKL dice "silencio de una vida colmada"; a sus escasos veintitantos años. que es cuando debió
componer la poesíaH'
- ¿La poesía?
- Metamorfosis; "Verwandlung" diría él -que es diferente-o a esa edad, su espíritu se ocultaba ya a todo y no
abrigaba esperanzas ni de sentir verdadera dicha con sus semejantes ni de volver a comunicarse con la hermana.
Estaba loco por su hermana.
- ¡Cómo, cómo!
- Escucha todavía:

"Al atardecer: pasos que van por el negro campo, revelándose en la paz de las hayas rojas. Una
bestia azul quiere inclinarse a la muerte y en el horror se abandona un traje vacío".

más o menos debe traducirse así.
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- ... Ia paz de las hayas... prosternarse frente a la muerte...
- Inclinarse a la muerte, mejor.
- .....y en el horror se abandona un traje vacio": ese TRAKL. con esa crispación de neurótico, no deja de
seducir con un fascinante tonillo a cadencias clásicas.
- Desde luego que no es un voceo rigido. y de hecho no abandona un momento los tópicos de sus antecesores:
él pasea en el otoño junto a la naturaleza y siente esa audaz premonición de su lino Pero en él ya no
encontramos detalle en la descripción, sino una pincelada rotunda y desesperada: el negro campo, las hayas
rojas. la bestia azul. ..
- Color y color: ¿otro pintor acaso?
- Ciertamente que lo es. Expone mediante imágenes que pretenden sobre todo una seca convulsión visual en
quien lo lee. Pero acaba la estrofa abandonando. en medio de la opresión de colores. un traje vacio.
- No sé cómo, pero mirándolo bien es verdad: toda esa gente tuvo como una extraña presciencia, un raro
estro que rodeó su euforia innovadora de ese asombroso presentimiento de su propia destrucción; mira cómo
todo ello se explicita en las xilogralias. Supongo que ésto debería asegurarles. en lo que concierne a nosotros.
fenómenos de los ochenta, de su acentuada sensibilidad.
- Bastantes de ellos murieron en la guerra. Franz Marc...
_ iMarc; zoolatra del "Die Blaue Reiter' ¿y qué sentirían por ello?: ¿dolor por desaparecer en un desastre que
consideraban ajeno?, ¿o una morbosa satisfacción por concluir sus vidas en la hecatombe que tan
expresivamente vaticinaron'!
_ Todo eso deberían confiamos: si nos sentimos tan perceptivos como para comprenderlos hasta ahi, es licito
pensar que si se estuviera amañando alguna calamidad, obtendríamos algún resorte para presentirla.
_ iVaya pues; tenemos que ser optimistas e inaugurar los nuevos tiempos con placidez de espíritu!

- iCon comedido regocijo'
_ Con la misma comedida seguridad que experimentaría la novia campesina que perdió el anillo de
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compromiso y mirándo al cielo renexionó:
"Mi amigo está seguro. Pero si a el le ocurriera daño. no sentí yo molestia alguna cuando aquella
alianza se desprendió de mi dedo".

Volviendo a los colores...ese uso de ellos. observa...ese tal...Schmidt Rottluff.
- ¿El cuadro de tachones?
- Un lienzo violento. desde luego: un golpe de negro intenso en mitad del cuadro. oscuros hacia la derecha.
sangre aguada o pura ínvade el centro (la fachada de una casa) y borbotea por el camino como hemorragia
irrestañada: verde deshecho y plomo y azules y azules y un pincel abigarrdo -que no digo en descuído-: por
Dios que todo esto no imita al óleo de hasta entonces. ¡es realmente un impacto balístico!
- Una noción estetica básicamente libre. Se desprenden de cualquier uso metódico de la forma para poder
utilizar la infinidad de combínacíón ...
- Esa hermana." esa hermana de TRAKL. Quiero decir si TRAKL hizo una poesía realmente sincera.
- Estoy convencido. Los expresíonistas alemanes erdn incapaces de explorar la obscenidad. Para el el amor a su
hermana era tanto más real que su convicción de una prematura muerte.
- Entonces me pregunto, viendo la voluntad de renovación de los marcos esteticos que tanto les urgía,
pregunto... sí la hermana era "bella".
- ¿Belleza'; para ellos este termino deja de poseer significados inamovibles.
- Tambien para mí, desde luego. Mas hay ciertas cosas frente a las cuales me es dificil claudicar. Yo mismo
demostraría una torpeza insoportable sí no encontrase el valor que puede llegar a tener una relación ambigua
entre hermanos; sobre todo si, en el caso del varón, hubiera en la hermana un motivo que haria esa relación
necesaria por fundamento.
- Podria figurarme que la hermana es la mujer más interesante que el hermano ha conocido.
- iExacto! Y dados unos estetas como nosotros, puede uno figurarse dónde encontrariamos el ópalo dc cse
intereso Por ejemplo: considérate por unos momentos el hermano de aquella niña que intenta miradas
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inteligentes a las acuarelas de Pechstein.
- ¡Dónde!
- ¡Detrás idiota!; hacia las acuarelas negro-verde-rojo de la batalla del Somme. realizadas -según reza la
tarjetita- en un despreciable papel de guerra ¿la ves"
- La veo... y exquisita. No me gustaría que fuese mi hermana.
""¿Porque?;sí TRAKL amaba a la suya, tu sentimiento estaria ricamente avalado por el de un poeta excepcional.
y si por ser tu hermana no la amases como se aman los enamorados. siempre tendrías la posibilidad (aunque
ya perdiendo el interés mitológico) de que algo de su encanto. por esas curiosas leyes del parentesco que se
estudian, te alcanzase a tí.
- ¿A TRAKL le haria gracia el que yo no amase a mi hermana')
- Carlos, te puedo asegurar que no conociéndote, él no podría dejar de consentirte cualquier pasión hacia tus
hermanas o hacia lo que fuera. Muy probablemente, el problema de TRAKL era una timidez algo abstracta
frente a la vida, y en consecuencia, siempre que existen motivos de este tipo. se ha dado en encontrar refugio
en la afirmación yen el apego a lo que formó el entorno de infancia. De aquí puedo inferir ya la Ooración de
una lucha en el mismo seno familiar: su padre (los expresionistas odian ridiculamente a sus mayores ¿no?:
especialmente a los mayores que les han alimentado) y las ternuras paranoicas a la hermana.
- Totalmente razonado.
- Talentos de origenes enfermizos... ¡queda muy bien' Quién sabe si debemos a esa hermana su inclinación
poética.
Ahora que pienso, yo también podria haber desarrollado acechos amorosos con mi hermana; si no han cuajado
es por defecto de la conciencia sutil y mortificante que han hallado los militantes del incesto. Pero gracias a la
sensibilidad de porcelana que bien me define, podria encontrar algún curioso recuerdo. una conmovedora
rememoración del allá lejos en la infancia, bajo sombras de lo más húmedo de un jardin, mi hermana Lota
jugando en su cochecito con cierto estridulo sonajero, mis dientes entonces apretaron dulcemente un gordíto
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apéndice de su mano, y chispeaban sus ojos al notar la presión y consentir abriendo lentamente un óvalo en los
labios, en el más delicado y sorprendente de los silencios...
- Muy literario.
- Muy bien, muy bien ... A mí no me desagradaría ser el hermano de esa preciosidad que mira tan desorientada
las acuarelas. Observa cómo las mira... , se parcce...
- Me estás tomando el pelo ¿verdad?; tú conoccs a TRAKL.
- ¿y tú?, ¿no estarás escribiendo algo sobre pintores que desconocen poesía o sobre alguna salvaje historia de
incesto?
- Sinceramente sí; estaba preparando un relato sobre ésto último aunque sin salvajes. Me dijeron que podía
encontrar curiosas inspiraciones en este poeta obsesivo... y encontré a un genio.
- iMira aquél!; ha pasado delante de los dos mejores cuadros de RottlufT como si apestaran a mandioca.
ilmbécil!; no dejarse vencer por la fuerza de esos cuadros es no asistir a los estremecimientos de un
extraordinario talento; y a ese cara de snob anglosajón parece urgirle sal\arse de lo grande. ¿Ves otra vez esos
cuadros?: colores puros, trazados inconcretos, espacios en blanco; una villa y su camino, una montana y sus
árboles; rudeza de técnica y al fin qué composición tan amable... iese cretino!.
- Pues está tomando apuntes de otros cuadros.
- Diletantillo asnado, ¿de qué porquerías se creerá especialista? ¿acaso, salvaje, no son lo suficientemente
destructivos para tu gusto? Con que gesto de impasibilidad dejaría fusilar a todos estos críticos de manitas de
seda sólo porque han sido desconsiderados con una buena obra; iuna obra magnífica!
- Sssst... es bien extrano; tiene un descaro absoluto. Ahora se queda absorto delante de las bombonas de los
extintores, como si estuviera proyectando sus visuales sobre una obra genial que todos los demás nos
obstinamos en desconocer. Debe encontrar unas propiedades artísticas de locura en ese rojo entumecido de las
bombonas.
- ¿Pues quieres que te diga lo que opino de ese senor?
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- ¿De quién?
- De éste; del autor de este cuadro: bravo por su planitud, logra capturar la perspectiva para cedérsela a los
bobos tridimensionistas, pero otra vez esos colores de tubo. ¡están sin elaborar!, este...Otto... Mueller. .. : un autor
complicado.

"Gente tranquila juega delante de un albergue, un rostro avinado cayó en la hierba, bayas de saúco,
plantas tiernas y ebrias, reseda olorosa, que bañan lo femenino".

Tu poema ya está concluido; el neurótico de TRAKL huye de la gente, y de los hedores de su narcosis se eleva
un aroma de pureza: su hermanita (preciosa o no).
- Asombraba que no lo conocieras.
- ¡Ajá', ¡Asombroso!: ¡Aquí está Jawlensky! ...
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Álgebra i lingüística, un exemple abocat al
fracas comprensiu, o que feli<;os érem quan
érem xiquets.

per JI mudeu Viuna

I - «El Barboteixot, una primera noticia»
Aquestes ¡inies tenen com a finalitat presentar una versió lúdica d'un petit fragment d'«Alicia a I'altra part

de I'espill», de L. Carroll, el qual enlla<;a significativament amb la idea de la Ilengua codificada com a algebra.
A dins del fragment, i com a nucli central, va un poema amb ressons medievals que podria ser també una
balada de dracs i de santjordis, reescrita per en Guerau de Liost o per en Foix. L'escriptor de Ilengua castellana
Julio Cortazar ha fet riure a bastament la clientela amb els «cronopis» i les «fames», personatges als quals ell
dóna consisténcia real i capacitat per repartir-se el món. Res de nou, doncs.

El traductor d'«Alicia» a 1'«españo1», Jaime de Ojeda (1), em va facilitar les seves notes incisives i les
versions alemanya, francesa i anglesa (I'original) del poema que tractaré, aixi com subtils consideracions al
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voltant de I'ofici algebraico-intu"itiu de la traducció. La vcrsió ilaliana amb qué he treballa! és de GiuJiana
Pozzo (2).

El poema en qüestió forma part de la lIarga i abundosa (i pedant">. ai') Iradició dcl non-sense lilerari. El "crb
<~abbeo> en angles significa "parlotejar, parlar de forma confusa", un xic equivalent del catalá «barbolejao>. El
Barboteixot (el "Jabberwocky") és el monstre de les paraules, que s'escriu ell mateix per no dir res. si no són
vagues referencies al món cultural (historic) o al Ilenguatge (mots quc no sabem si e.,isteixcn). Tola una
experiencia del fracás comprensiu.

Per altra banda, el text de Carroll va destinat al públic infantil. La lingüística moderna cxplora igualmcnt
elllenguatge deis xiquets i el Ilenguatge deis poetes, per tractar de saber com els uns i els altres sho passcn tan
bé. L'acudit de taverna continua essent una font important de plaer. l ¿quantes altres formcs podiem explorar
per entendre el joc deis infants o les dites deis avis deis pobles? El Barboteixot va també per aei. Com aquella
«Fassa-Samfarassa» que' es van inventar uns amics meus de Trieste. Parlo de I'aspecte lúdic.

Fixem-nos finalment en la resposta d'Alícia després de lIegir el poema. Ja sé, ja sé que el text no té cap ni
peus. Per aixo el dono.

2 - «Alicia a casa del Barboteixot» (3).
(A partir d'ara, aeí no lIiga res. Jo mateix en plego ben poc).

A la taula del costat hi havia un lIibre, i Alícia, mentre seia tot esguardant el Rei Blanc (perque encara
estava una mica amo'inada per ell, i tenia el tinter a punt per lIanGar-Ji'l a la cara, en pic el Rei tornés a badar)
Ji va vindre bé de fullejar-Io, per si de cas trobava alguna par! que pogués lIegir "si bé tot el lIibre és en una
lIengua que jo no conec", pensil Alícia.

El lIibre feia aixi:
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----------------------------------Xec en blanc / E,I/llllis

:J([J;lIi'¡d iJi'Julo... 1;[ :"1J~n¡1 illl¡;¡J;!J(I';') [,; ('f['J(j ./:i".Jim ';([IJ i;'Jilrll;') ir!?
¡;fllJ fJJ;'1J;')'.f1IYfl "'.J t"JluJnJ¡q ... ·;1 .Iliq/.·J rtI/IJ HII;¡dJ ()r'uq ,.) i~ ~'io .1Iiq .... :-r1 'JI) rlJ;(! "'IJI/'" 'JI) '-flclill nu :"r! rJ'Jrf ....3

,-"Jlo I "'IJI"
:'[i~'JIII;1 !¡¡'Jit/. 'JUfJ J;fr!'.Jor¡ h ¡'.JJ; )'./1

EL BARBOTEIXOT

Era femfJs hrillás: les esl/lldellll'l IOll'es
láKfal'ell l'wTil1C111l en les unacles:
/(JI de mimaires eren los !Jorogol'is.
;./ hormi ratins ahrisClII{(\'ll.

Gllailll el Barhl)/eixl)/, Jil/ mell/
Ses ulla/s f?7osseguins, ses I/f/JOl.' 1I";nxaires,
Kuailll /'oeel/ Juh-Juh i escondeix-/e
encara del hortivul t,',\'mocahigues,'
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.'1011 glol'i I'OrfJallell la /l/á 1",lllIgal'a
empai¡wlI les !losls del mal1:::0; .lin'¡ ('slona.
IIul'ors als pells del So/{re r(!/wsÓ 's
; saherIl/ eslec l/lIie/ J}et1sanl.

1 n7eJ1ln' s{,/\'il~ia\'a Ilard(~/iJs

lo /J"rho/l'ixof ah elilles/lamejadl's
"CliI siullanf fJl'l hose I'shl'ssenl',
('rjls lid%sos en venir eme'.'
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"¡¡allo\'G i Celtrli. Celler-8J

Jora t,'1111'S hril/ás: les eslllldeflles //Jlres
gisclal'l'lI l'arrinol1l l'H les ol/acles:
101 c/e mil11l1ircs ('1'('11 los hOfogoris.

i./ hormi rlllins llhrisalllll'll.

Pim pam' Pim pam' se'llá ell 1111 l/alfl/l'
La vorpal/ esparsa !'aná estitál/allt
i deixa '1 {es: i ah son cap
torná-se 'n c(/\'al/al1/.

Així s 'és mor! lo 8arhot<'Í.\'U()
vine '111 als hrarvs. madp hl/roi.'
Quin dia col/er"t' Apa, som-!li. rai.'
Ria/lejava de joiús cum era.'

No/es:
J - VeKeu la l/arKu nota nÚmero «lres>1 de la \'('rxiÚ c!'Oj<'da d'Aliul/:ll HdilOrilll. II.-llicia a Jrlll'és c/d (·SJlC'jflll. Madrid. 1977.
2 - «A/Ú'e nel POl'Sl' di'lIe Merw'if{lh' (' AUrUl't'r.'w lo Spl'("chitm. G. t:illuucli. Toril/o, 197H.
3 - «Through lhe LookinK Glu.'i.'iJI. Pldli,r 8ouh. 1980. (Pellguin BoohJ.

Sembla moll bonica --<ligué quan la va tindre lIegida-, pero és més aviat dificil d'entendre. (Com veieu, no
li agradava de confessar, ni tan sois d'admetre, que no havia comprés res).

Em sembla, pero, que m'ha omplit el cap d'idees, .. paro tanmateix no sabria dir quines... Hi ha una cosa:
algú ha mort quelcom, aixo com a mínim és ciar,
(Fins aeí' la clarícia Carrolliana, i el text que ens afecta. La il.lustracio de Tenniel -que reprodueix «Alianza>>
ens fa veure una nena que empaila un monstre amb una espasa. En tol cas, si no és una nena, duu els cabe lis
fon;a lIargs).





------------------Xecen blanc / Col.laboraciol1S

COL.LABORACIONS
LITERÁRIES



-------------------------------Xec en blanc / Col.laboraciol1s

"OXIGENE"

Dui, oui. Dui. nous sornmes ici
parlez
vlvez

almez

La mort n'arrive pas a I'heure convenabJe
nous n'entendons pas sa parole
elle est vetue d'irréalité.

Attendez! Le temps n'existe paso
Ecoutez la vi e, elle est avec vous.
Toutes les portes sont ouvertes. entrez'
Vous étes les poetes de la vie.

Si vous desirez partir, faites-Ie,
la mort ne demande pas d'explications.
Si vous voulez aimer, restez tranquilJes,
ce n'est pas tres amusant,
I'amour vous demandera toujours des explications.

Rendez a la vie tout ce qu'elle vous a donné,
ne demandez pas pourquoi, Ce ne serait pas juste.

Au revoir mais les oiseaux encore chantent
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... Par délicalesse
j'ai ¡Jefdu ma \'ie.

(A. Rimbaud)

rai oublié ces jours magiques
ces paroJes murmurés
ce baiser volé.
rai dit c'est tout. il n'y a rien
mais a la fin
je I'avais avec moi
achaque instant,
il était mon ombre
il était ma vie.
Et je I'ai laissé partir
et il était la, inconnu,
comme moi.

M0l11serraL Esquerda



-------------------------------Xcc en blanc / C"l.Iah"racio/ls

Tres Haiku i un imcm

Una bafarada
en els passos de la nit,
la teva preséncia.

Haiku. su forma.
orden arbitrario
-<:omo tu y yo-

Duc en el pit
la bafarada d'una:
poma rosada.
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Between uso

Entre dues cares
s'aixeca ¡'obelisco
Fondres impossible.

Andreu Van Ho,"fi



Las RuhÚiyÜlas

~o L1uise saher ent-onces ma.... lk lo que tú uecias
l:uando me Ieias aquellas RuhÚiyÚtas

Yo quería ser >obre aquella
por siempre amada cama
la "Loba" que tu euerpo merecía
-Corderito te llamaba de mi hambre
y tu te me dejabas cebar y yo ereia
que lu carne era un pan sin forma
y la tocaba y te amasaba las partes
que mis ojos veian porque mIs manos
no podian ereer que exístiem tanta
locura de ti sin su intervención:
Tu te hinehabas de mi levadura
y yo de haeerte.

Hoy las Rubáiyátas no tienen la urgencia
de aquella cama furtiva. Ya puedo detenerme
a buscar otros sentidos fuera de tu cuerpo
y el mío. porque te llevo hasta en mi saliva.

C,,/illa .'l!"gr" \



-------------------------------Xec en blanc / Col.!ahora<'iolls

Seralinismo

Revival o amor fue mi pasado

Viaje contigo, te me llevaste a tu casa a enseñarme tu infancia y tu MUlli me enselió a cocinar tu pastel
preferido. Así pensarás "que amada dulce" el día de tu cumpleaños.

...Mutti ... Mutti Mutti ...

... Margarita ... ita .
Hiciste bien en querer ser artista: tu casa -hogar-o casita de chocolate y nido. es diminuta. o me casaría

jamás contigo en tu país para tener niños germánicos. Pero tu casa -hogar- es mi envidia y me renace la nor
adolescente a su cobijo.

Volver a ser hija querida protegida, aquí un piano de cola y allí sombreros de mis hermanas.
Chica o mujer revivo el sueño del amor -que no eres tú.
Tus libros de aventuras, tus fotografías de infantil.
Querubín, eso eras tú, Querubín de tu mamá

tu futura esposa no te amará
Serafín de tí
Serafina de mí

mi mamá me mimaba
mimaba mi antigua inocencia

mi niñez perdida
Angela tu mamá
Angel tú

tu novia, alada.
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Ya está aqui tu malvada querida mamá. de azul tiene sólo los ojos y yo sé que ahora los hechas de menos
en mi.

Mutli nos incita al beso: seguramente llorará a la dC'f'cdida y nos habrá dado bombones. No le habrás
dicho que no te quiero aun del todo. que me duele tu amor, más. no amarte.

Los poetas no deben casarse nunca. Que no se casen los poetas. no.

ACII/hada
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Huyen las cosas que se acercaron
un día. me voy huyendo contigo...
Eres tú un yo más breve
que retrato en el poema.
eterno espejo de palabras.
siempre lejano de la rosa que lo anima.

Como el paisaje lijado en el daguerrotipo.
asi nos llegas. numerosa. lejana.
entre los versos de Francisco de Rioja.
de Milton. de Borges (hablando de otro para hablar de ti).
Dcl modelo que eligieron
admiro un ejemplar en estos días. otra rosa
que un poeta está cifrando temeroso.
Medito los versos que construyo.
selecciono metáforas y símbolos.
y entre tanto. enfrascada en ti misma.
te marchitas como este sol
herido ya de mucrte a pies del horizonte.

A una rosa

Tapar no podrán estos versos
la eterna aspiración de reflejar la rosa.
laboriosa faena de poetas
que en sus versos pretendieron
encerrar y preservar la flor que en sus manos fallecía.
Pero al abrir esos volúmenes de antaño
no emana el fresco olor.
ni de la carne que en pétalos lo envolvía
hay rastro alguno.
En vano rebuscar entre las páginas
algo más que el negro surco de las letras.
unas tras otras dibujando
la imágen más cercana a cierta rosa.



-------------------------------Xee en blane / Col.lahoracions

EVOCACIÓ
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Andrell Loncá

Relrobamenl d'Ulisscs ; Penelope.

Després d'baber morl els pretendents. aeomplerla la justa venlan,a, Ulisses I'enginyós, s'endinsá palau
endins, ; refrena i aOu;xa el seu patir.

Quan en la nil elosa Penélope, bella i fideL s'ajeu al eoslal de I'heroi no h; ha prou mots per reporlar les
aventures i els pensaments deis seus anys de separaeió i vieissituds.

El palau roman en el més estr;ele silenei, (aixó ens és líeil d'imag;nar-nos-ho a nosaltres, homes empeltats
de I'amor deis trobadors, ear en 101 el peripic de I'heroi no hi ha a penes una espuma ni un fulgor d'amor idíl.lie
; abrusal).

Ulisses eoneix que el eos de Penélope és més Oaeeid: adés hav;a endevinat el ulls ullerosos i les galles
mareides, els pits eom dos elavells pansits.

El seu cap divaga cap a altres no;es elaroroses que albirá en el seu periple. No bada boca.
I besa, tanmate;x, tendramenl Penclope. Rev;seolá el eor ; el bulliment de I'amor.



-------------------------------Xec en blanc / Cvl.labvraciolls

Escurada

No s'hi veia a través de la línestra.
El seu vidre. brut de pols.

estava tip de romandre a la rac;ana
d'aquel1 alt edifici ciutad•.

Passa un home.
AII. s·atura.
S·arromanga.
Agara un drap

i una escala
i l'apuntala.

Ara puja.
Ara rrega.
Ara baixa.
I se'n va.
La finestra ha tornat a ser finestra.
Malgrat tot, no s'havia pas queixat

(esperava; no gosava demanar-ho).
Aquell homeh ha estalviat de rondinar.

Teresa Boncomple
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-------------------------------Xcc en blanc / CO/./lIhomciol/S

Enamorada

Us contaré el seere! deis meus vin! anys:
I'home que jo m"estimo no duu barre!.

Xavier
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Prospecte

"el" .'117"r<'1I Vall Hoo!i

,..,

COMIC

Ton MeYer és professor de literatura neerlandesa en un
institut de la ciutat de Groningen. Un cop a la setmana, aclUa en un cabaret amb un company seu. Ha fet
"posters" i dibuixos de mareal caire saliric sobre la societat holandesa. Entre d'altres lIibres de "comics" té
publicats: "De Buismuizem> i (,Deratelaaf».

Aquest vuit dibuixos son una mostra del seu quefer humorístico

----------------------------------Xec en blanc / Cómic



¿BAlO ~ """" o
r¡>'lIERES C«'E ME
t(UEOS. uN RR·rrrO?

~ .:.e....\ tDj

P"'ORE: , StEt"'¡i>'RE EST0'f

~EZ.A"'PO)pERO
NO "",LE fftR."l NRCH't.'

~==- c-=-



----------------------------------Xec en blanc / CÓmic

~f .~/ J

• ¡JO,NO PIIPIÍ OE MoMENTO

No r..? ¡""'PaRí"NT~
~UiEN HA Et1p~-z.""DO

~A6EU<Tt:o MUY BiEN
e¡UE !'lo HII¡'1 qctE 'CioLFHó1:
fJ W/~GU"'1i MUJER
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\
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~E ~or< )UE:;:1.. ...c.ot10
EL qUE AfXJNAlP,
/:¡ Sr.¡ H.qP~€.?





LLEIDA

LLlBRES NOUS I VELLS
COMICS, DISCS, POSTERS

LLlBRERIA

L'ERETA-TOTEM

BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS
CREMA DE CAFE... CAFE...

Calle Rosario, 13 LERIDA

Carrer Cavallers, 22

tallester.15

SALA
EUROPA

tallester,15



15 ANYS AL SERVEI DE LES TERRES DE LLEIDA

Si encara no formeu part de la família DILAGRO, ens alegrara
comptar ben aviat amb la vostra amistat.

dilagro
s.a. IIibreria-edilorial

Tots els nostres serveis estan centralitzats -no tenim sucursals-
Carrer Comer~, 48 (Pla~a Noguerola) Teléfons 23 34 80 - 23 64 13 - 2451 00

*
*
Subscripcions a revistes de tot el món

Libres escolars i universitaris
* Llibres tecnics i científics

* Llibres practics
* Difusora delllibreagricola

LLEIDA

UN PAIS ES FA AMB HOMES 1LLIBRES



LLEIDATEL. 268638

JUAN FERNANDEZ COLL

L1BRERIA UNIVERSITARIA
TEXTOS PARA LA ENSEÑANZA

ARTE - CIENCIA - TECNICA
AGRICULTURA - ECONOMIA

MEDICINA - FILOSOFIA

URRIZA - LIBROS

MAYOR,45

CABAllEROS, 40· TEL.24'434
• ~ PARTlCUlAR:24'228
-<-",¡UDI'
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ENRIQUE GRANADOS, 24 TELEFONO 24 20 92

LLEIDA

TIPOGRAFIA
OFFSET

FOTOCOMPOSICION

CarIes Castellanos: «Oialceles i lIengua ¡itereiria» (La visió de Fabra i al-

tres considerancions).

Lluís Climent: «Radiografía de la normalització - 1982».

M¡quel Pueyo: «Dues propostes occidentals, en I'aniversari del DGLC».

Josep Reñé: «Sobre certs mots catalans d'origen anlbic».

Jaume Simó: «Sobre els noms del «dragó d'ombra» (Gecka Triedus»).

Josep Reñé: «Notes per a l'establiment de la isoglosa entre «canya-xiula»

i «canya-xiSC3» ».

Ramon Arqués i Arrufat: «El parlar de les Sorges d'Urgel! i pobles ve"íns

de la Plana».

M.a Dolors Pijuan: «Un nDU qüestionari».

1, hivern 1983.

BUTLLETí DE D1ALECTOLOGIA NORD . OCCIDENTAL

Avenida de Madrid, 19

Teléfono 2244 15

LLEIDA

L1BRERIA

dci/Q
~1BU00RAESCOLAR ILERDENSE 5A




