
◆ C U L T U R A ◆ IX
A V U I

dijous

7 de desembre del 2000

J.C. CÁRDENAS / EFE

Vicent Andrés Estellés

MIQUEL ANGLARILL / ARXIU

Josep M. Llompart

S O B R E L ’ A N T O L O G I A D E P O E S I A C A T A L A N E N R U S

La lleugeresa dels valencians
L L U Í S A L P E R A

F
a dos anys, arran de la publi-
cació d’una ambiciosa Antolo-
gia de poetes catalans. Un mil-
lenni de literatura, vam expres-
sar (Serra d’Or, maig 1998) la

nostra preocupació per la ridícula re-
presentació d’escriptors valencians
dins els dos darrers volums: De Maragall
als nostres dies. Mentre que els poetes del
Principat obtenien la generosa quota
de 76 noms –equivalent al 75% del
total– i els poetes de les Illes n’acon-
seguien 13, el País Valencià tan sols
n’obtenia 6 al llarg de tot el segle XX,
dels quals només dos són vius. Propo-
sàvem aleshores un just increment de
participació per la dinàmica tan in-
tensa quant a col·leccions poètiques,
premis, activitats, revistes, etcètera,
que hi ha hagut al País Valencià al llarg
dels darrers cinquanta anys.

Més enllà que totes les antologies
són subjectives i que, en principi, no
han de respondre a criteris com ara el
geogràfic i el sociolingüístic, sí que és
ben evident que en el cas d’antologies
preparades i publicades per catalanò-
fils estrangers la informació més o
menys dirigida per intel·lectuals –pro-
fessors, crítics, editors i poetes– au-
tòctons pesa molt a l’hora de la tria
definitiva de l’antòleg. Parlem ara de
l’antologia en rus de la poesia catalana
contemporània, A l’ombra de l’altre mar,
de la professora Elena Zernova, amb la
participació de la Institució de les Lle-
tres Catalanes, “que ha ajudat en la
traducció”.

Per les pàgines de Cultura de l’AVUI
ens informem d’algunes de les carac-
terístiques de l’antologia, que du una
il·lustració a la portada del poeta i
pintor Narcís Comadira. El total de
poetes antologats són 17, des de Jordi
Sarsanedas fins a Àlex Susanna, dels
quals 15 són del Principat, dos illencs
i cap del País Valencià, del Rosselló o de

l’Alguer o del Princi-
pat d’Andorra. Sem-
bla que l’antologia
du un pròleg de Joan
Margarit, poeta an-
tologat amb 15 poe-
mes, perquè, segons
Elena Zernova, la se-
va lírica és la que
més s’acosta als mi-
llors models de la
poesia contemporà-
nia arreu del món.

Òbviament la ma-
teixa tria de 17 poe-
tes no és gaire per-
què tots els Països
Catalans pugam tro-
bar-nos representats.
Però és un nombre
suficient perquè hi
haja alguna mostra
ben significativa,
com és el que han fet
amb les Illes. La veri-
tat és que si hi figu-
ren noms com ara
Jordi Sarsanedas i
Blai Bonet, per què
no hi han de figurar
altres tan significa-
tius com els valenci-
ans Vicent Andrés
Estellés i Joan Fuster,
o el mallorquí Josep
M. Llompart, i el ros-
sellonès Jordi Pere
Cerdà?

Ja hem assenyalat
que tot i recaure la
responsabilitat de la tria damunt la
professora Elena Zernova, l’òptica dels
assessors, un cop més pateix, d’una
miopia –per no dir menyspreu– prin-
cipatina, aquesta vegada disfressada
un mica amb dos autors mallorquins,
l’un encara viu i l’altre mort.

La veritat és que no
acabem d’assimilar el
fet de marginar siste-
màticament veus de
la poesia catalana
contemporània tan
vàlides a les antolo-
gades per la Zernova
com ara Marc Gra-
nell, Josep Piera, Emi-
li Rodríguez Berna-
beu, Maria Beneyto,
Jaume Pérez Monta-
ner... perquè també
són membres de l’As-
sociació d’Escriptors
en Llengua Catalana,
del Pen Club Català,
del Qui és qui a les Lle-
tres Catalanes. Tampoc
no acabem d’enten-
dre la benedicció
d’algun crític princi-
patí a la premsa da-
vant aquesta òptica
antològica on és tan
notòria la mancança
esmentada.

No caldrà dir, ami-
ga Zernova i amics
assessors principa-
tins, que aquesta lle-
tra oberta –talment
com la primera fa dos
anys– pretén ser
constructiva per a
veure si arribem a
respectar-nos i a reco-
nèixer-nos millor. Ai-
xí podrem vèncer allò

de la literatura gran feta al Principat i la
residual feta i defensada a la perifèria. La
veritat és que amb òptiques endogàmi-
ques com la present –i, darrerament, en
patim massa– ens poden acabar d’en-
sorrar el vell esperit del principatí Josep
Ballester: “Entre tots ho farem tot”.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Rosa Serra,
de Puig-reig

J O A Q U I M C O L L

N
ascuda el 1958, és llicenci-
ada en geografia i història i
s’ha dedicat durant prop de
vint anys a l’ensenyament
en els instituts de batxille-

rat de Vic, Solsona, Igualada i Man-
resa. L’any passat va ser nomenada
directora del Museu de les Mines de
Cercs, un excel·lent centre d’inter-
pretació dedicat a la mineria del car-
bó al Berguedà, que mostra didàcti-
cament tant els aspectes mecànics i
tecnològics de les mines com les di-
fícils condicions de vida de les famí-
lies obreres a les colònies industrials.
El 1981 Rosa Serra i Rotés va ajudar a
fundar el Centre d’Estudis Àmbit de
Recerques del Berguedà (1981), del
qual ha estat presidenta entre el 1990
i el 1995. D’ençà del 1982 col·labora
activament en la publicació de la re-
vista cultural L’Erol, portaveu de l’es-
mentat centre d’estudis, amb la qual
es difonen trimestralment moltes de
les recerques històriques sobre la co-
marca. Membre del consell assessor
de la revista Balma, especialitzada en
la didàctica de les ciències socials,
Serra presideix des del 1998 el Centre
d’Estudis i Difusió del Patrimoni In-
dustrial.

HISTÒRIA GENERAL DEL BERGUEDÀ
En el camp de la recerca s’ha dedicat
principalment a la història general
del Berguedà i a l’estudi i la difusió
de l’arqueologia industrial i del pa-
trimoni arquitectònic i artístic. El
1982 es va donar a conèixer amb
Aproximació a la història de Puig-reig. Al
cap de pocs anys va publicar conjun-
tament amb Ramon Viladés els lli-
bres La Colònia Pons de Puig-reig (1987),
L’església i la casa de Periques de Puig-reig
(1989) i La Polifònica de Puig-reig. El Cant
Coral al Berguedà (1993). Amb altres
autors ha escrit també la història de
les següents poblacions: Borredà
(1990), Merola (1990), Saldes (1998) i
Gironella (1999). És autora del volum
dedicat al Berguedà dins de l’obra
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
la Generalitat de Catalunya (1994), i a
quatre mans amb Ramon Viladés de
L’inventari del patrimoni artístic i arqui-
tectònic, religiós i civil, desaparegut du-
rant la Guerra Civil al Berguedà (L’Erol,
núm. 28, 1989). En el camp de l’ar-
queologia industrial ha escrit nom-
brosos articles en revistes especialit-
zades, actes i congressos, com ara El
Clot del Moro, un conjunt modernista a
recuperar (1982), Els molins fariners i
bananers del terme municipal de Borredà
(1992) i Els orígens de la fàbrica de cal
Casas de Puig-reig (1995). En el seu
àmbit de recerca s’estén a una gran
diversitat de temàtiques històriques
comarcals, com ara Els Templers al
Berguedà (1985), Els arxius de les masies
al Berguedà (1986), Les possessions del
monestir de Ripoll al Berguedà a partir
d’un capbreu del s. XVII (1990), Notes so-
bre els jueus al Berguedà (1991) i Josep
Curriu Selva, el cistaller de Puig-reig
(1999). Finalment, però no menys im-
portant, cal destacar la seva preocupa-
ció per la didàctica en l’ensenyament i
les ciències socials. En aquest camp
Rosa Serra ha elaborat materials ben
útils i interessants, com ara el dedicat
a les mines de Cercs, guanyador del
premi Lacetània 1997.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Record de Romà Comamala
O R I O L I Z Q U I E R D O

Romà Comamala, Teatre. Peces breus, 3.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Montserrat, 1985.

N
o ho diu enlloc, però no te-
niu cap dubte que la il·lus-
tració de la coberta reprodu-
eix la Torre de Babel en
construcció, tal com la va

veure Pieter Breughel. El volum, un
tercer aplec de peces breus de teatre, du
pròleg de Cristòfor Aguado i Medina,
titulat La poesia cinètica de Romà Coma-
mala. Aguado destaca que “l’autor in-
tenta, clàssicament, despullar de tot el
secundari el fulgor de la idea”; també,
que en aquestes peces, “com en tota la
producció anterior, hi trobem els dra-
mes eterns de l’home”; i, finalment,
que les tragèdies breus de Comamala
“ens donen desassossec, però no
exempt d’una misteriosa tranquil·litat,
nascuda de la serenitat de la lucidesa”.
La contracoberta rebla aquesta targeta
de presentació a partir d’uns mots de

Joan Triadú que emfasitzen el caràcter
“literari” d’aquest teatre, descrit com a
“poesia en l’espai”, i el repte que “es-
peren amb urgència ser desplegats a
l’escenari”. L’exemplar que en tinc, de-
fectuós, repeteix les quatre darreres
planes, de la 197 a la 200; potser és per
això que enlloc no trobem una relació
d’obres de l’autor que permeti ubicar el
llibre, que òbviament forma part d’una
sèrie d’abast ampli.

Només el repàs als títols d’aquestes
Peces breus ajuda a llegir els comentaris
d’Aguado i Triadú. De remotes a re-
cents segons el temps i l’espai de l’ac-
ció, les nou peces són: Nemrod II i Cla-
robscur, situades en uns indrets i en un
temps imprecisos; Durga i els seus ado-
radors, en una Índia llegendària; Aniel, a
l’Assíria de Sennaquerib II, el segle VIII
aC; Èdip a Colona, recreació de la figura
de l’heroi grec; Tristany i Isolda, a la
Cornualla del XII; Boabdil, l’últim rei
de Granada, al palau de Fes a finals del
XV; El palau dels Galiana, a la Castella
del segle XVI; i El devastador, en un

convent català de monges l’any 1936.
Romà Comamala va néixer a Barce-

lona l’any 1921. El 1967 va publicar el
primer llibre, Poemes d’Adam, i en el
camp de l’assaig de divulgació històri-
ca ha escrit una Iniciació a Catalunya
(1975) i El pi de les tres branques (1977).
Però ha estat el gènere dramàtic el que
més energies creatives li ha absorbit:
cinc volums de Variacions sobre els mites
grecs, un dels quals va merèixer el pre-
mi Crítica Serra d’Or l’any 1978, tres
de Peces breus, dos de Peces mínimes i
Rumb a Paititi i altres peces. El vaig co-
nèixer personalment, gràcies a l’ofici
discret de Miquel M. Gibert, arran de la
possible edició de Vil·la Paulina i altres
relats, un gènere nou per a l’autor. Ho-
me en el qual et semblava endevinar
fermes conviccions i una biografia
complexa, de tracte correcte i adust,
semblava ell mateix un dels seus per-
sonatges. Ha mort en el silenci del
darrer mes d’agost a la vila de Vilabe-
lla, a l’Alt Camp, de la qual era rector
i veritable dinamitzador cultural.


