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Rapsodes

Una notícia publicada fa 
pocs dies en diversos diaris 
del país deia que Enric Ca-

sasses, al qual s’acaba d’atorgar el 
Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes –ja veurem com acaba la 
nòmina d’aquests premis, no per 
desmerèixer Casasses sinó per-
què soc un contemplador no 
apassionat del panorama actual 
de les nostres lletres–, havia de-
manat que, en tota referència als 
motius pels quals havia estat pre-
miat, s’ometés la paraula rapsode. 
El jurat d’aquest premi ja ha dit 
que retirarà tota referència a 
aquest mot. 

UN OFICI ASSENYALAT 
Però el fet és que Casasses, a més 
de ser escriptor, assagista i tra-
ductor, és i ha estat sempre un 
rapsode: recitador oral de poesia 
pròpia i d’altri. La paraula ve del 
grec rhapsodós, i Plató atorga fins 
i tot, al seu diàleg Ió, un verb a les 
persones que exercien aquest ofi-
ci: rhapsodein. A la Grècia clàssi-
ca era un dels oficis més assenya-
lats, entre altres raons perquè els 
rapsodes, ells i ningú més, havien 
estat els divulgadors de l’èpica ho-
mèrica. Es diu que el primer hau-
ria sigut Quinéthos de Quios, a Si-
racusa, cap a l’any de la seixanta-
novena Olimpíada; i que, gràcies a 
la tradició grega de concursos de 
rapsodes, com els que es celebra-
ven durant les festes panatenees, 
Pisístrat hauria pogut fixar d’una 
manera estable tots els versos de 
la Ilíada i de l’Odissea homèri-
ques. Quan declamaven, els rap-
sodes no feien servir cap instru-
ment –a diferència dels aedes, que 
només recitaven obra pròpia–. 
Solien fer-ho drets –com tantes 
vegades hem vist fer-ho a Casas-
ses– i amb una branca de llorer a 
la mà, emblema d’Apol·lo. Diguem 
que el quadre, en la seva totalitat, 
és d’allò més satisfactori: gràcies 
als rapsodes, que tenien molta 
memòria, ens ha pervingut una 
quantitat inimaginable de litera-
tura. Perquè, per extensió, van ser 
igualment rapsodes tots els reci-
tadors de poesia fins que va apa-
rèixer la impremta. Moltes obres 
anteriors a mitjan segle XV, so-
bretot en vers, ens han arribat 
mitjançant aquest ofici. I si les co-
ses no canvien i les biblioteques 
continuen desfent-se de tota la li-
teratura una mica antiga –pot ser 
perfectament una novel·la de Dic-
kens, i no parlem de textos com-
pletament clàssics– sort en tin-
drem dels rapsodes que quedin 
–com ja il·lustrava la pel·lícula 
Fahrenheit 451– per mantenir viu 
un llegat tan fastuós com el de Ca-
talunya: per nosaltres mateixos i 
per ser hereus de la tradició lite-
rària que tenim al darrere. Així 
doncs: Casasses, gràcies per ser, 
entre molts oficis de mèrit, un 
rapsode.!

Contra el declivi literari 

D’on ve tanta pressa 
per arraconar els millors 
escriptors ? 
 
He conduït un mateix cotxe durant deu 
anys. A partir d’ara el farà servir sobre-
tot el meu pare. Abans de passar-n’hi les 
claus, vaig voler que el Clio fes goig i vaig 
fer que en reparessin unes ratllades de 
la carrosseria, a càrrec de l’assegurado-
ra de l’última dècada (el tenia a tot risc, 
amb franquícia de 180 euros). Dos me-
sos després, la companyia que me l’as-
segurava m’ha enviat una carta: pel bé 
del negoci, han decidit que ja no em re-
novaran més la pòlissa. Soc una clienta 
exemplar, he pagat sempre, no he tingut 
accidents. Però creuen que no els sur-
to a compte. Vaig firmar un contracte 
d’assegurança i se m’ha acudit acollir-
m’hi. Quin mal cap, el meu. 

La carta de l’asseguradora m’enxam-
pa llegint la nova novel·la d’Antoni Vi-
dal Ferrando, Quan el cel embogeix, pu-
blicada per AdiA Edicions. I potser soc 
jo que he embogit, però les dues situaci-
ons em desperten preguntes similars. 
Em costa d’entendre que no estiguem 
tots plegats aplaudint i protegint autors 
de solvència contrastadíssima com el 
poeta i narrador Vidal Ferrando. Em 
desconcerta tanta pressa per arraconar 
els bons escriptors i regalar la centrali-
tat mediàtica i literària a unes noves 
veus que potser sí que seran les futures 
Rodoredes, però que tenen molts nú-
meros d’estampar-se contra un fanal a 
mig camí. Ens tirem roques en contra: 
quan els autors assoleixen la maduresa 
que cal per escriure millor que mai, els 
fotem fora i correm a assegurar conduc-
tors que dominen el volant d’aquella 

manera però que, això sí, fan bona cara 
a les fotos i tenen seguidors a Instagram. 

No em feu gaire cas: dormo poc i se’m 
deu haver encomanat la visió ampul·lo-
sament catastrofista del narrador de la 
novel·la, aquest escriptor frustrat a la 
recerca del prestigi mai obtingut. “Per si 
no n’hi hagués prou –diu ell–, la bona li-
teratura ha entrat en un procés de decli-
vi, i el seu perill d’extinció entela les cú-
pules i les figures dels vitralls d’arreu del 
territori. Entela els ulls, la veu, el firma-
ment, les avingudes, les rosasses i les pe-
dres precioses de la geografia espiritu-
al i de la memòria. Entre gemecs i runes, 
fa desmaiar les fulles dels ficus i dels ar-
bres genealògics. Acabarem que Ramon 
Llull, Ausiàs March, Jacint Verdaguer, 
Costa i Llobera, Joan Alcover, Joan Ma-
ragall, Caterina Albert, J. V. Foix, Josep 
Pla, Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, 
Rosselló-Pòrcel, Vicent Andrés Estellés 

i tants d’altres hauran de cercar refugi 
en les estances més fosques dels banys 
turcs o en les tertúlies de les barberies”.   

Les paraules són 
cérvoles que fugen de 
la mort i ens atrapen 
 
És un plaer absolut llegir i assaborir la 
prosa bella, addictiva, torrencial, pre-
cisa, crítica i afinada d’Antoni Vidal Fer-
rando (Santanyí, 1945). El mallorquí re-
incideix en un format, el del monòleg in-
terior, que li permet deixar-les anar sen-
se fre, fent brollar mots com qui obre 
l’aixeta i ja surten sols; com si aquest ge-
ni seu, aquest esclat lèxic que barreja li-
risme i mala llet, fos la cosa més natu-
ral del món. “Les paraules són cérvoles 
que fugen de la mort”, diu un vers de 
l’autor, i una mica és així com veig jo el 
que escriu aquest homenot: com una fu-
gida enfollida i delirant i desbocada que 
ens encercla i ens captiva i se’ns fica a 
la butxaca i ens fa creure que ens hi que-
daríem per sempre, segrestats dins el 
seu món, llegint-lo i assaborint-lo una 
vegada i una altra. 

En un bosc on sovint n’hi ha que s’en-
testen a fer passar bou per bèstia gros-
sa, els vidalferrandians (alerta: és un es-
tat contagiós) tenim clar que no hem 
caigut en cap parany. Que som davant 
d’un escriptor d’alta volada, dels que 
mereixerien més atencions de les que 
reben. Els editors s’haurien de barallar 
per tenir-lo al catàleg, perquè obres sò-
lides com les seves mai no fan nosa. Si 
el mercat editorial adopta en bloc les di-
nàmiques crematístiques de les assegu-
radores de cotxes, el mal anirà més en-
llà de la xapa: afectarà el motor.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

El narrador de la nova novel·la d’Antoni 
Vidal Ferrando ataca els editors que “venen 
llibres com si venguessin paper d’estrassa”

L’escola serà vella o no serà

De petit vaig estimar el xiulet de 
Robin Hood i de gran em vaig 
passar al xiulet de La mort tenia 

un preu (el que ha passat mentrestant 
és farciment). No es xiula de la matei-
xa manera als boscos i al desert. Avui 
m’agradaria parlar de la primera ma-
nera, la del Robin Hood que va fer Dis-
ney l’any 1973, i que era hereu d’El lli-
bre de la selva, una altra pel·lícula de 
la factoria. Totes dues respiren aque-
lla llibertat dels setanta, que també va 
impregnar els titelles de Jim Henson, 
el creador de Barri Sèsam. Robin Hood 
i El llibre de la selva les havia dirigit 
el dibuixant Wolfgang Reitherman, el 
mateix d’Els rescatadors, l’última 
gran pel·lícula de la vella escola Dis-
ney (quan després va sortir La Sirene-
ta, el món se’n va anar en orris i de lla-

vors ençà tot han estat plors i cruixit 
de dents). 

La història de Robin Hood l’havia 
tornat a posar de moda el cinema amb 
Douglas Fairbanks i Errol Flynn. Ben 
abans, però, va ser Walter Scott (el ro-
manticisme disfressat de novel·la his-
tòrica o la victòria de les catifes grans 
sobre la boira) qui, de l’oblit de les ba-
lades medievals, va rescatar aquesta 
figura llegendària per introduir-la a la 
novel·la Ivanhoe. 

L’entorn de Robin Hood és el bosc 
de l’època, pels volts del segle XIII, en 
què es van començar a arrasar els bos-
cos per obrir pas als agricultors i als se-
nyors feudals, que cada cop acumula-
ven més terres. Robin Hood vesteix de 
verd perquè pertany al bosc com els 
fantasmes (qui viu al bosc està més en-

llà de la vida encara que no hagi pac-
tat amb la mort). Potser és un altre 
fantasma dels contes cèltics. Tota la 
seva vestimenta verda, però, no supo-
sa més que una metàfora de la corona 
de grèvol dels reis dels arbres. L’histo-
riador Jacques Le Goff, a Héros et mer-
veilles du Moyen Âge, ens fa notar que 
Robin Hood no és gratuïtament un ar-
quer. L’arma que el caracteritza és pu-
ra nostàlgia perquè ja fa molt que la 
ballesta ha destronat l’arc. I encara 
més, mai de la vida cap cavaller medi-
eval n’hauria portat un, d’arc. A cavall 
hom va amb espasa i amb llança. L’arc 
és una andròmina plebea per als caça-
dors, no per a un noble guerrer. Des 
del seu naixement, Robin Hood és l’es-
perit dels temps passats. Com els tite-
lles de Jim Henson.!
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