
mb gairebé vuitanta anys,
el compositor polonès
Krzysztof Penderecki (fo-

to) té vuit simfonies acabades, tot
i que sempre ha declarat que no
voldria sobrepassar les nou de
Beethoven. Aquest gran músic
del nostre temps és entrevistat per
Josep de Maria de Sagarra Àngel,
company nostre des de fa quinze
anys. La conversa, celebrada a
Moscou, té l’agilitat dels textos de
Sagarra i les respostes es podrien
llegir com les curioses partitures
que reproduïm, una barreja de
dibuixos i notes. La vida de Pen-
derecki és la història de Polònia.
No endebades, el compositor es
va educar en una família profun-
dament religiosa. Després dels
desastres de la guerra, en què Po-
lònia es va convertir en camp de
batalla entre alemanys i soviètics,
el país va haver de patir l’ocupa-
ció dels russos i les seves formes
sofisticades de repressió.

Des d’aquesta perspectiva,
Penderecki ens explica que l’es-
glésia era l’únic lloc on “hom po-
dia respirar una mica de lliber-
tat.” D’aquí va sorgir la seva afició
per la música sacra, “no sols per
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l’ambient de casa, sinó perquè a
Polònia l’Església era trepitjada,
potollada... Sota el comunisme,
l’Església va ser la institució que
va unir els polonesos. Ara, però,
això s’ha acabat. Avui, l’Església
aspira a continuar tenint un pa-
per... A mi, però, la que em va in-
teressar va ser l’Església sofrent,
no pas l’Església triomfant.” Per
oferiment personal, Penderecki
va ser l’autor de la música de la
impactant pel·lícula d’Andrzej
Wajda basada en l’assassinat mas-
siu que els soviètics van fer dels
oficials polonesos, els seus teòrics
aliats, a Katyn, .
    Estem contents d’oferir-vos
aquest document d’un dels grans
artistes del segle XX, així com el
material inèdit que ens ofereix Jo-
sep Poca, que ha recuperat dels
arxius de Maurici Serrahima les
opinions sobre Espriu que li va
enviar a Joan Fuster. Es tracta
d’un triangle entre tres dels grans
intel·lectuals de la nostra cultura,
un document que servirà per
obrir el debat a nous punts de vis-
ta. Tres ments lúcides que repre-
senten allò que Joan Triadú defi-
nia com el nostre segle d’or. ❋
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dmiro les persones que
s’enfronten als reptes
amb una intenció ex-

haustiva, com ho és reunir els
pseudònims usats pels artistes
catalans. És una feinada brutal,
d’anys, obligadament incomple-
ta i amb el valor que cada lector li
vulgui donar. Una tasca que re-
cull i ordena unes dades a l’abast
de tothom però escampades,
com esbudellar un coixí de plo-
mes des de dalt del campanar un
vespre tramuntanat.

Això han fet els venerables Al-
bert Manent i Josep Poca a Dic-
cionari de pseudònims usats a Ca-
talunya i a l’emigració (Pagès
Editors), que recull un total de
7.500 mostres d’uns 4.500 crea-
dors catalans. Aplega “fonamen-
talment escriptors i periodistes,
però també pintors, dibuixants,
escultors, músics, actors, can-
tants, cineastes i artistes de varié-
tés”, escriu Manent.

A La majoria d’entrades recullen
un pseudònim o pocs més, però
hi ha casos com el de Josep Car-
ner, que en va acumular fins a 52;
Pere Aldavert, mossèn Manuel
Trens i Manuel Vázquez Mon-
talbán en tenien uns 30 cadas-
cun. Per ser fidel a l’esperit floral
de la secció, n’he triat un: Floren-
ci Foix... Fàcil, oi? El va fer servir
Terenci Moix el 1973 per signar
lletres del disc Mort de gana, de
La Trinca.

Aquest diccionari actualitza el
que va publicar el 1951 Josep Ro-
dergas, en què n’aplegava 3.800.
És una col·lecció que sempre ani-
rà creixent amb els nous (tot i que
ara no es faci ús del pseudònim
per motius de seguretat, com de
vegades durant el franquisme) i
amb els que, lògicament, no han
arribat a mans dels autors abans
de tancar la present edició. Ara
mateix me’n vénen uns quants al
cap, d’aquesta casa i tot... ❋
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Qui és qui... amb pseudònim
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