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CULTU A

“C
inquanta anys de turbu-
lències italianes van do-
nar-nos el Renaixement;
cinc-cents anys de pau

suïssa només van crear el rellotge de
cucut”. Estarem d’acord que aquesta
frase d’Orson Welles aEltercerhome
ha fet més mal a la Confederació suïssa
que el secret bancari, la política d’im-
migració o el tracte miserable que van
patir els fugitius del règim nazi. El per-
sonatge de Welles no tenia raó. La seva
frase és tan enginyosa com falsa. Les
guerres tardomedievals no van fomen-
tar el Renaixement, el van alentir i el
van matar abans d’hora.

L’emblema del caos italià és Nàpols.
I Nàpols no és un bon lloc. Vagues d’es-
combriaires, piràmides de porqueria;
policia indolent o corrupta, el Papa a la
vora i la màfia a tot arreu. Ah, i al go-
vern aquesta joia de la política post-
moderna, Berlusconi. Tot això sense
tenir en compte les tradicions locals.
La venda de petards està infiltrada per
la màfia, que comercialitza modalitats
d’un poder altament explosiu. Tot i els
esforços de les autoritats, cada any hi
ha dotzenes de mutilacions infantils. I
si vostè és a la ciutat la nit de cap
d’any, amagui’s. La tradició dicta que
aquella nit es llencin les andròmines
velles pel balcó. O sigui, que és perfec-
tament normal que a l’incaut estran-
ger li caigui al cap una cadira trenca-

da, una estufa o una nevera. Tinc un
bon amic casat amb una napolitana.
La primera cosa que li va dir el seu so-
gre va ser: “Fill meu, si sents trets no
treguis el cap per la finestra”. Nàpols
no és una ciutat, és un lloc on el que és
sinistre es fon amb el que és risible.

Algunesregionsdelmón,certesco-
munitatshumanes,handesenvolupat
untalentespecial:vendreunaimatge
d’ellsmateixosquetépocaveureamb
larealitat.Pensinenelspaïsosdelstrò-
pics,queacostumenaserunamerda
depaïsos.Osisompolíticamentcorrec-
tes:païsosambgreusproblemeses-
tructurals.Peròenunamenadereflex
pavlovià,elqueensvealcapsónmula-
tes,sambaicaipirinhes. I tanmateix,
els italianshananatméslluny,molt
més,perquèelquevenenésmés,molt
mésqueunasumad’eslòganspublicita-
ris.Hansabutcrearunimaginarion
l’italiàés irresistiblementsimpàtic.No
amaguenelsseusdefectes;molt in-
tel·ligentment,escullenelsqueense-
nyen.Segonsaquestaimatge, fabrica-
daiexportadaperellsmateixos, l’italià
éscaòtic,cridaner, individualista ialho-
racontradictòriamentenvoltatd’una
famíliaextensa.Simpàtic iromàntic,
viuentreescarafallsdegalliner iun
sentimentalismeteatral, i lasevafron-
teradelqueés
tolerableés
prouelàstica.

‘Ma che bellu presebbio’!
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
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“E
l poema és un astre/
caigut damunt la tau-
la”, fa la primera estro-
fa de Preludi, del darrer

llibre d’Albert Ràfols-Casamada, Di-
mensions del present, publicat el
2004 per Cafè Central per celebrar
els 80 anys de l’autor. Aquesta breu
estrofa encarna força bé l’esperit de
l’obra lírica de Ràfols amb la seva
creativitat, originalitat, immediate-
sa i, com qui no vol la cosa, ambició.

Trobo que la desaparició de Rà-
fols-Casamada ha tingut relativa-
ment poc ressò. El valor de la seva
contribució extraordinària a la cul-
tura catalana moderna exigia, al
meu entendre, una resposta de més
durada, intensitat i qualitat. Al cap-
davall estem davant d’un autèntic
mestre, un mestre de les arts plàsti-

El poema és un astre
ques i de la literatura, un mestre del
compromís amb la cultura, un mes-
tre de joves, un mestre de la discre-
ció, un mestre del ben viure.

Seguramentelquehapassatés
queRàfolseramassamodest,gene-
rós isolidaripelstempsactuals.No
buscaval’autopromociódemanera
constant,ni instrumentalitzavatot i
tothomcomesfaara.Rebia lesobres
delsaltresambautènticaatenció.
Actuavadesinteressadamentdo-
nantsuportatotamenad’iniciatives
culturals, individualsocol·lectives. I
aquestesactitudsdepassar inadver-
titpersonalmentid’implicar-sede
manerasinceraidespresaambelseu
entornhaacabatcausant,parado-
xalment,unafaltadededicacióa la
sevafigurai lasevaobraperpartde

laculturacatalana.Tothomesrefia-
vamassadelasevapresènciaenels
àmbitsculturals ide lasevadedica-
ció infrangiblea latascacreativa.

Ja no podem refiar-nos més de
l’Albert Ràfols-Casamada. Després
de la seva mort, d’ara endavant, ens
hem de preocupar directament i
personalment. Com diu aquella be-
llíssima elegia de W.H. Auden dedi-
cada a W.B. Yeats, tots nosaltres
ens hem convertit en els hereus na-
turals de l’obra de l’artista, del pin-
tor i escriptor.

En el cas concret de la literatura
això vol dir que, primer de tot, hem
de prendre consciència de l’abast i
la magnitud artística de la seva pro-
ducció escrita. Ràfols era un ex-
cel·lent autor en vers i prosa. L’obra

en vers consta de 41 reculls que
apleguen 915 poemes en 1.221 pà-
gines! Però la producció lírica de
Ràfols s’imposa per la seva altíssi-
ma qualitat temàtica i formal. Rà-
fols és un dels grans poetes de la
modernitat. I, totalment en pa-
ral·lel, tenim la molt diversa obra en
prosa de Ràfols, una obra que es bi-
furca, sobretot, en dues direccions
generals: el memorialisme en forma
de dos excel·lents dietaris i l’assa-
gisme a partir d’una gran diversitat
de valuoses aproximacions a les
creacions artístiques d’altri.

Peròdifícilmentenspodremfer
unaideaderessi l’obraenvers ipro-
sanoestrobaalnostreabast.Actual-
mentestandisponiblesnomésun
poemari iundietari.Hihauremde
feralgunacosaimoltaviat.❋
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