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A les “paraules fi-
nals” de Coorde-
nades, el poeta 
Josep Maria Sa-
la-Valldaura, que 
és, a més a més, 
com tothom sap, 

un crític d’altura, ja ens dona feta, 
com qui diu, la ressenya, i a més en 
clau poètica: “Coordenades és un 
macramé de vores esllenegades, 
amb textos nuats i trenats sense 
cap desig de simetria. L’enrastellen 
cordills temàtics amb llargs fils 
d’experiències i sensacions, que 
han estat tesats i torçats amb for-
ça durant el procés de composició. 
No els he volgut pentinar gaire, per-
què la poesia no es dona amb l’ofici, 
tot i exigir-lo”. Gairebé una poètica 

El brot cec del cant
(i bellament dita!). L’ofici és condi-
ció sine qua non, però sovint només 
hi ha de ser vetllant, vigilant, però 
deixant, si així ho decideix el poe-
ta, pas a “les pulsions primigènies”. 
El saber i el llenguatge, i la bellesa 
han de redimir-nos de la misèria 
certa de l’existència: la consciència 
de finitud que ens tenalla.  

Paradoxalment, després d’abju-
rar de la simetria, resulta que Sala-
Valldaura ordena els poemes en 
quatre seccions que resulten ser 
l’abscissa (espai) i l’ordenada 
(temps) més les dues rectes (la be-
llesa i la “carrera de la vida”). Per 
acabar-ho d’adobar ǃo d’arrodo-
nirǃ tenim un poema d’obertura, 
Entreforc, el punt zero, i un altre de 
tancament, Poesia. O sigui que el 

discurs amb metàfores sorprenents 
(“el ganivet veloç dels ocells per da-
munt dels terrats”, “pirosi a la mi-
rada”, “l’harmonia cardíaca dels 
planetes”) i de comparacions bri-
llants: “Com el corc del suro que ro-
sega l’alzina, / el pas dels dies enru-
na la glòria fal·laç / de les putes i els 
ducs”. Altres recursos poden ser 
convertir, a l’anglosaxona manera, 
substantius en verbs (“aiguanei-
xen”!) o amalgamar, en un joc me-
talingüístic, el pla referencial i 
l’imaginatiu: “Mot i món vessant-
se, tió, foc i cendra [...] les paraules 
del poema amb terra i núvols”. I els 
“currículums”, tota una lliçó. En la 
citació de Charles Simic ha trobat 
allò que practica: “El poeta veu el 
que el filòsof pensa”.!
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conflicte interior entre impulsos i 
ofici ha quedat, potser, ex aequo. 
Tot això, al capdavall, no és el que 
justifica el llibre. El llibre són els 
poemes, i Sala-Valldaura té la rara 
virtut de no cansar mai. A l’Entre-
forc enclou verbalment les “coor-
denades” que l’identifiquen: “L’es-
pai del temps / i tu”. Ja dins de 
“l’abscissa”, amb una llengua sem-
pre exuberant o precisa, se’ns par-
la d’“enfonsament i semença”, 
sempre aquesta esma de descripció 
cosmogònica.  

Grans metàfores i comparacions 
El poeta escarbota poèticament en 
una munió de revelacions científi-
ques, i sempre se’n surt airosa-
ment, jaspiant de tant en tant el seu 

Dins la col·lecció 
Diàlegs a Barce-
lona, el 1984 Xa-
vier Febrés edita-
va la conversa en-
tre una ja vetera-
na i múrria Maria 

Aurèlia Capmany i un encara jove i 
no menys sagaç Pasqual Maragall. 
Durant el debat, l’escriptora carre-
gava contra la dirigent burgesia ur-
bana, mentre l’alcalde matisava la 
crítica i, tot declarant-se més hereu 
que antagonista d’aquella classe, 
posava en valor algunes de les seves 
actuacions. L’ambivalència mara-
galliana sorgia del convenciment 
que els més capacitats, privilegiats 
per educació i/o orígens, es devien 

Una certa aristocràcia
a la resta de la ciutadania. Aquest 
imperatiu aristocràtic –en el sentit 
dels millors i no de nepotisme– s’ha-
via de traduir necessàriament en 
servei al bé comú, en una interpre-
tació republicana i cívica de l’exer-
cici del poder. En aquesta definició 
també hi trobaríem Josep Maria 
Bricall (Barcelona, 1936). 

Una certa distància –en què res-
sona el trop tarradellià sobre “una 
certa manera de fer les coses”– vol 
ser un balanç d’una trajectòria pú-
blica: una mirada enrere carregada, 
però, de lectures presentistes i in-
terpretacions alternatives al relat 
nacional-pujolista. Dividit en qua-
tre seccions (de més a menys exten-
sió), emmarcades per una intro-
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De la seva mà, assistim a la profun-
da transformació de l’educació su-
perior, amb èxits com el programa 
Erasmus –la millor contribució a la 
consolidació d’un sentiment euro-
peu– i evolucions qüestionables 
com la creixent burocratització i 
mercantilització ja denunciada a 
l’informe Universitat 2000 dirigit 
pel mateix Bricall. 

Governar i governar bé 
En segon lloc, hi ha la trajectòria 
política, des de la decisiva etapa a 
la Generalitat provisional –ja de-
tallada al previ Memòria d’un si-
lenci– fins a altres comeses relle-
vants com ara la creació del Con-
sell de les Arts. Sense estalviar crí-
tiques a un estat espanyol absent 
i madrilenyocèntric, Bricall traça 
una contundent divisòria entre els 
“catalanistes professionals”, 
molts d’ells obsedits amb “la pas-
tisseria social”, i aquells que, com 
ell mateix, entenen que la prioritat 
ha de ser governar i governar bé: 
“Si no hi ha Estat, no hi haurà na-
ció”. D’aquesta dicotomia històri-
ca, haurien sortit més sovint ven-
cedors els primers i això explicaria 
derrotes com la creació d’una ad-
ministració autonòmica a emula-
ció de l’espanyola i no de l’ENA 
francesa, l’aprovació d’un Estatut 
el 1979 en què es renunciava al 
concert econòmic o l’actual blo-
queig de la política catalana. 

Més cronològica i històrica és la 
secció dedicada a la seva professió 
com a economista i docent d’eco-
nomia política. Certes reiteraci-
ons a l’índex onomàstic revelen fí-
lies i fòbies, però també influènci-
es com les de Keynes i Piero Sraffa 
i, sobretot, homenatges. Així, el 
mallorquí Josep Lluís Sureda Car-
rión esdevé un dels basso continuo 
de l’obra. Catedràtic de referència, 
va ser un dels nodes bàsics de la 
Catalunya de la segona meitat del 
segle XX i, entre moltes altres co-
ses, també un dels homes clau en el 
retorn del president exiliat. Final-
ment, trobem un breu capítol so-
bre el seu vessant com a activista 
del Liceu i melòman. L’harmonia, 
l’ordre, l’equilibri i el silenci musi-
cals tan apreciats per Bricall se’ns 
revelen com la perfecta analogia 
dels valors amb què ha regit bona 
part de la seva activitat pública.!

ducció, un tancament i sis annexos, 
estem davant d’un text extens, en 
què potser una edició més decidi-
da hauria podat alguna reiteració i 
alguna incorrecció. Esmenes for-
mals que no qüestionen el valor 
d’un testimoni valuós i parcial –ho-
nestament parcial– de la Catalunya 
contemporània. 

La primera secció se centra en la 
seva etapa com a professor, investi-
gador i gestor universitari i en la se-
va dimensió internacional com a 
partícip, en tant que rector primer 
de la Universitat de Barcelona 
(1986-1994) i posteriorment com a 
responsable i expert, de la irrupció 
dels espais de col·laboració supra-
nacionals i dels comitès avaluadors. 


