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Jaume Medina ha recreat el record i, també, la literatura

Vivència poètica
P O E S I A
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Jaume Medina, D’ara i de
sempre. Col·lecció Ossa Menor.

Proa. Barcelona, 2000.

A l pròleg que l’autor, ho-
me d’arts poètiques i sà-
vies, ha posat en aquest

bell llibre, hi ha la síntesi de
gairebé tot el que se’n pot dir,
o bé que cal dir-ne. Ens assa-
benta que la seva elaboració
s’ha allargat vint-i-cinc anys,
en situacions i amb intencions
diverses, gairebé no cal dir-ho;
en una bona part, però, tant
els poemes ben propis com les
versions de poesia d’altri, per-
tanyen als inicis del poeta, de
quan acabava els estudis uni-
versitaris i començava a exer-
cir la docència, i reflecteixen
moments, ambients, vivències
i sentiments de la seva joven-
tut, tractats poèticament amb
la sensibilitat que s’acordava,
en cada cas, amb la motivació,
la qual podia ser lúdica o ele-
gíaca; d’endreça concreta, a
un personatge o respecte d’un
fet, o bé encara de lírica al
llindar d’un amor. Però també
de més ençà, diu Medina, al
cap dels anys, han anat arri-
bant altres composicions,
igualment de totes dues me-
nes, originals i recreacions, de
vegades per a l’acompliment
d’un encàrrec, les quals, re-
passades i amb prou entitat,
no es resignaven a una sort
obscura i han portat l’autor a
publicar-les. Si en els poemes
dels primers temps hi ha l’e-
vocació tendra i fins i tot es-
borronadora dels records,
–aules, lectures, companys,
converses, neguits, anhels–,

hi ha també l’admiració, la
devoció i el record exemplar i
estimulant dels mestres tant
entre els antics i llurs obres,
com del tracte amb els con-
temporanis, i per a uns i altres
el fervor de l’art en imitacions
i en interpretacions d’obres
per les quals l’autor s’ha sentit
atret “pel tema, per la impor-
tància de l’autor o per la seva
insigne bellesa”.

POESIA I HUMANISME
D’ara i de sempre, doncs, és un
llibre que fusiona les dedica-
cions de Jaume Medina a la
poesia i a l’humanisme. Més
extenses les darreres, per la
seva mateixa índole; més ínti-
ma i lliurada gairebé amb re-
cança, com hem vist, la poesia.
Aquí, però, procedeix, potser

puntualitzar que aquesta obra
s’afegeix a la bibliografia de
l’autor com el que és: un llibre
de poemes (el darrer dels seus
llibres, Dura llavor secreta, va
sortir fa deu anys amb un alt
sentit del que és escriure poe-
sia). Cal celebrar que en el
nostre poeta-humanista no
s’hagi complert la dita: que el
saber, com llegir, no li hagi fet
perdre l’escriure. No fa gaire
jo parlava en aquestes matei-
xes pàgines del seu llibre Estu-
dis sobre Carles Riba, i recordava
altres treballs seus sobre el
mestre: l’extensa biografia, en
dos volums que li dedicà; l’es-
tudi Carles Riba i Friedric Höl-
derlin i l’estudi monogràfic
sobre les Elegies de Bierville. Es-
mentava, també, aleshores la
seva excel·lent traducció de

l’ Elogi de la follia d’Erasme; pe-
rò Medina ha traduït obra lla-
tina de totes les èpoques: Ca-
tul, Ovidi, sant Agustí, sant
Anselm, Spinoza i Locke, entre
altres. Més encara: tot i ha-
ver-se decantat d’un temps
ençà cap a l’estudi de la retò-
rica i ser col·laborador en re-
vistes d’investigació i de crea-
ció, ha fet i fa una tasca d’es-
pecialista contribuint a l’edi-
ció d’epistolaris (Torras i Ba-
ges, Josep Carner), una
activitat de la qual ha mancat
prou la nostra cultura.

Amb aquests i altres antece-
dents de la mateixa mena, la
poesia de Jaume Medina que
trobem transferida a D’ara i de
sempre, què podia ser sinó un
atestat de la seva vida? I no vull
dir només de l’estupor de viure

de tants moments dels poetes
moderns, ja que em refereixo
sobretot al seu recorregut hu-
mà, juntament amb una pecu-
liar i personal relació vivent
amb els clàssics. Al primer i
principal motiu correspon la
dedicació del poeta líric, de
l’artista; mentre que al segon
incentiu hi hem de veure la mà
de l’artífex i del savi. Però cal
seguir aquest joc amb molta
atenció perquè no hi ha una
dicotomia establerta entre uns
poemes i altres, sinó que l’ori-
gen de tot és el mateix: és el
poeta i és la poesia (són impor-
tants, a aquest efecte, les notes
finals, a propòsit de determi-
nats agents que són causa di-
recta dels poemes, la seva data-
ció, etcètera). En efecte, quan el
poeta escriu “Demanes, Laura,
filla, que et dediqui”, o bé “És
breu el temps i el capvespre
s’atansa”, els capçals de sengles
sonets (aquest darrer dedicat a
la mort d’un poeta, Gabriel
Ferrater), sentim que, com ve-
nia a dir Foix, se’ns fa nou el
que és vell, el que és, al capda-
vall, etern. El poeta de Sol, i de
dol, justament, és evocada amb
la feliç transposició d’home-
natge del poema que comença
amb aquests tres versos: “¿Com
se diu aquest antre/ amb patis
plens de bancs/ i columnes de
pedra?”, i continua estrofa per
estrofa, fent mirall i admirable
miratge del poema original. Ni
fidel com una bona traducció
artesana, ni infidel com una de
dolenta: aquí som al joc de “jo
és l’altre”; mentre que les ver-
sions (apartat III), de Catul,
d’Horaci, de Virgili, d’Ovidi, de
Dante i altres, responen a la
preparació i a la sensibilitat del
traductor poeta.

Llibre ric: de semblances i en
innovacions –vegeu les epísto-
les en vers medievalesc de la
correspondència de Medina
amb un altre poeta i artífex
d’altura, eminent, Miquel Des-
clot–, i ric de l’entorn humà i
de país nostre, i en suma, ric de
procediments, de versos sentits
i vers, en una llengua afaiçona-
da i viva com una gerra grega o
de Llorens Artigas.

La UNESCO sota la lupa
A S S A I G
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Miquel-Lluís Muntané,
UNESCO. Història d’un somni.
Rúbrica Editorial. El Prat

de Llobregat, 2000.

A
part de la seva faceta
d’activista cultural i
de promotor de
múltiples inciatives
col·lectives, a poc a

poc l’escriptor Miquel-Lluís
Muntané (Barcelona, 1956) va
aplegant una bibliografia cada
vegada més àmplia en què
podem trobar gèneres tan di-
versos com l’assaig, el perio-
disme, la biografia, el teatre,
la narrativa o la poesia. Ara
acaba d’arribar a les llibreries
la seva darrera producció, la
que fa el número tretze. Un
assaig dedicat a una entitat
que l’autor coneix de ben a
prop: la UNESCO.

Amb la seva experiència de
president durant uns quants
anys de la Federació Catalana

d’Associacions UNESCO po-
ques persones millor que Mi-
quel-Lluís Muntané podrien
fer un retrat més fiable i
complet d’aquesta entitat
fundada el 1946, tot just aca-
bada la Segona Guerra Mun-
dial. Un retrat, doncs, que
l’autor escriu a partir de la vi-
vència però també la reflexió i
en el qual no està exempta la
crítica. Perquè només allò que
es coneix pot ser estimat. I
només el que s’estima pot ser
criticat amb eficàcia i conei-
xement de causa.

UN LLIBRE COMPLET
Malgrat la seva brevetat,
UNESCO. Història d’un somni és
un llibre complet que té la
rara virtut de la mesura justa.
Comença fent un repàs del

context històric en què es va
fundar l’entitat, continua
amb un capítol dedicat a la
Declaració Universal dels
Drets Humans i de seguida
entra a analitzar les relacions
de Catalunya amb la UNESCO.
Unes relacions que s’inicien a
través del Club d’Amics de
Barcelona (1960), del Centre
UNESCO de Catalunya (1984) i
de la Federació Catalana d’As-
sociacions i Clubs UNESCO.

Dedica també un important
nombre de pàgines a retratar
la situació de l’entitat avui,
tant pel que fa a les àrees
d’actuació en funcionament
com al que l’autor qualifica de
desafiament pendents. Uns
desafiaments relacionats amb
cinc assumptes molt concrets:
la denominada “societat pla-

netària”, la sostenibilitat del
desenvolupament, els nous
aspectes del treball i del lleu-
re, la cultura de la pau i la
sempre pendent lluita pels
drets humans.

Hi ha dos capítols especial-
ment destacables a UNESCO.
Història d’un somni. El primer és
el dedicat al reconeixement
exterior oficial de les entitats
UNESCO de Catalunya en col-
lisió amb les entitats espa-
nyoles. Una assignatura pen-
dent que Miquel-Lluís Munta-
né qualifica de “repte perma-
nent” i de la lectura del qual
es desprèn –per dir-ho delica-
dament– que no sempre a
Catalunya li toquen els mi-
llors companys de viatge. El
segon és el capítol que clou el
llibre en el qual, sota l’epígraf

De cara al futur, l’autor formula
un parell de suggeriments en
clau crítica. El primer suggeri-
ment incideix en la línia de
millorar la representació de les
cultures que no tenen darrere
seu la influència i el suport po-
lític que atorga un estat. El se-
gon és una crida a la UNESCO
perquè contribueixi a facilitar
als ciutadans elements que els
ajudin a descodificar l’allau in-
gent d’informació que reben
cada dia per tal que puguin
fer-ne una interpretació vàlida i
esdevenir, d’aquesta manera,
persones més capaces d’analit-
zar i de criticar.

Amb la contundència de la
raó i amb la delicadesa de
l’home avesat a escriure poe-
sia Miquel-Lluís Muntané, ho-
me apassionat per les paraules
però compromès amb els fets,
ens introdueix en la història
de la UNESCO. Aquest somni
que ell coneix i estima amb la
confiança posada en un futur
de solidaritat, de civisme i de
pau que entre tots hem de
maldar per fer possible.


