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“La premsa em
comparava amb
Keith Jarret i jo
no sabia qui era”
Agustí Fernández, pianista
Jaç

“És evident que si
una novel·la es pot
baixar gratis de la
xarxa, la feina està
sent trepitjada”
Julia Navarro, escriptora
Mujerhoy.com

“Sóc un obsessiu
i això no em fa patir
sinó que em va bé
per a la feina
d’escriptor”
James Ellroy, novel·lista
L’Express
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http://rcanovalls.blogspot.com/

Al segle XIX a Europa sorgeix un moviment literari i cultural, el
Romanticisme. Fruit de la Revolució Francesa, que ocorregué el
segle anterior, els intel·lectuals van començar a reivindicar la
llengua i la cultura popular, és a dir, el folklore com dos dels sím-
bols identitaris d’un país. A Catalunya, aquests dos símbols van
propiciar el moviment cultural i ideològic del segle: la Renaixen-
ça. En el si d’aquest moviment, Manuel Milà i Fontanals, Joaquim
Rubió i Ors i Marià Aguiló van revalorar el folklore català com un
element no només identitari del poble català, sinó també com
un element de cultura, una cultura que va evitar la mort de la
llengua després de tres períodes de persecució. El folklore cata-
là va esdevenir també la principal tasca d’un intel·lectual de for-
mació autodidacta: Joan Amades [a la foto]. Podria citar i parlar
de cadascuna de les obres que va dedicar a les nostres arrels
més populars, però em centraré en una que precisament tinc a
l’estanteria: El costumari català. Aquesta és una obra volumino-
sa, ja que compta amb cinc
volums, en els quals l’autor
fa un estudi extens dels di-
ferents costums que for-
men part de la nostra tra-
dició. [...] Joan Amades ha
immortalitzat el folklore
català, el qual s’ha anat
construint i arrelant a la
nostra terra, gràcies als avis
i a tots aquells que volem
descobrir i aprendre
la cultura dels
nostres avant-
passats.❋
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Joaquim Balcells (La La-
guna, 1890 - Ginebra,

1936) va ser clau en els ini-
cis de la col·lecció Bernat
Metge, creada el 1923 sota
el patronatge de Francesc
Cambó, fins al punt de pro-
logar, editar i ser el traduc-
tordelprimervolum,Lucre-
ci.Delanatura(I).El1930,
l’eruditelvadedicaríntegra-
ment Virgili, en ocasió del
bimil·lenari del poeta llatí.
LasevatraducciódelesBu-
còliquesvirgilianes,conser-
vada en un únic manuscrit
autògrafquehihaalaBibli-
oteca de Catalunya, ha res-
tat inèdita fins avui, quan
hasortita la llumaPublica-
cions de l’Abadia de Mont-

serrat, en una edició a cura
de Maria Paredes, amb pre-
sentació de Josep Moran
Ocerinjauregui i il·lustraci-
ons de l’escultor Josep S.
Jassans (1938-2006).

La idealització de la vida
al camp, de la tranquil·litat
d’unpastortocantelflabiol,
del cant dels ocells, no és
cosadelanostraestressant
vida urbana. Ve de lluny.
“Itàlia, a finals del segle pri-
mer abans de Crist, tenia
una població de 14 milions
d’habitants,delsquals4mi-
lionserenesclaus:Romate-
nia800.000habitants,dels
quals200.000erenesclaus.
L’amor pel camp de tot
romà de l’Urbs, o de petita

ciutat, és un fet conegudís-
sim[...].Sienalgundelsseus
poeteséscomunadelesse-
vesmajorscaracterístiques,
és en Virgili”, explica el ma-
teix Balcells en un text del
1930quetambéreprodueix
elllibre,ienelqualsitual’ori-
gen de la poesia bucòlica en
lesimprovisacionspoètiques
delspastorsdeSicília.

Potserinfluïtperl’univers
bucòlicdeVirgili,Balcellsde-
via ser ell mateix un home
d’esperitdelicat.L’inicidela
GuerraCivilelvatrasbalsar.
Eldia2d’agostdel1936,des
del diari El Diluvio, va ser
acusatde“destacadomiem-
brodelaLligaydelderechis-
mo semítico” per un tal

E. Chinchilla, professor
d’ensenyamentmitjà,defa-
mília falangista i afiliat a la
CNT. Es veu que el tal Chin-
chilla havia muntat una
acadèmiaonfacilitavaapro-
vatsdebatxillerat, fetqueli
havia valgut una sanció del
Col·legi de Doctors i Llicen-
ciats, del qual Balcells era
degà. Chinchilla va repetir
les acusacions des de Soli-
daridad Obrera. A Balcells
li anava la vida, i Ventura
Gassol li va facilitar la mar-
xa a l’estranger. Es va ins-
tal·lar amb Ramon Sugra-
nyes a Suïssa, on el 25 d’oc-
tubre moria d’una sobtada
malaltiainfecciosa.Unfinal
més tràgic que bucòlic.❋

IGNASI
ARAGAY Virgili i el paisatge bucòlic

“Narrar és seduir i
per això no has de
donar tota la infor-
mació al lector, fins i
tot l’has de deixar
una mica mosca”
Manuel Baixauli, narrador
AVUI

FR
AN

CE
SC

M
EL

CI
O

N

PARAULADEBLOG

http://jaumesubirana.blogspot.com/

Quan es menciona el nom de Benny

Goodman, em vénen al cap unes paraules de

Woody Allen a la biografia que li va dedicar

Eric Lax (avui per cert a la junta del PEN

internacional): quan en una botiga o en una

conversa em trobo amb gent que no coneix

Benny Goodman penso “Quina sort que

tenen!”, perquè encara han d’experimentar,

encara poden sentir allò que jo vaig sentir la

primera vegada que vaig escoltar-lo tocant

el clarinet... No em demaneu per què, però

puc retreure el lloc exacte on llegia aquell

llibre i l’angle just de la llum del sol que hi

entrava aquella tarda, i sé que per un instant

vaig tenir la impressió que l’àngel de la

certesa acabava de passar, d’alguna manera,

per allà a prop.❋


