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Ausiàs March en una il·lustració de Llantà

La voluntat de ser
P O E S I A

J O A N T R I A D Ú

Ausiàs March, Poesies. A cura de Pere
Bohigas. Edició revisada per Amadeu-J.
Soberanas i Noemí Espinàs. Edicions

Barcino. Barcelona, 2000.

L’
any 1952, fa prop, doncs,
de mig segle, van començar
a aparèixer, a la col·lecció
Els Nostres Clàssics de l’Edi-
torial Barcino, uns volums

en dotzau, titulats senzillament Poesies,
dedicats a l’edició anotada de tota la
poesia d’Ausiàs March. L’autor d’aquest
treball ingent, la publicació del qual,
repartit en cinc volums de l’esmentada
col·lecció, durà set anys, era (i és) el
doctor Pere Bohigas i Balaguer, mem-
bre –emèrit avui– de la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans,
paleògraf i un temps conservador de
manuscrits de la Biblioteca de Catalu-
nya. Aquells volums, al pas dels anys,
reapareixien en reimpressions silenci-
oses, i més n’hi hagués hagut. Ara, pe-
rò, tenim al mercat, en un sol volum,
en quart, la segona edició, dins la ma-
teixa col·lecció d’ Els Nostres Clàssics. Se-
gons el comentari, que fa autoritat, de
la professora Lola Bohigas al pròleg,
resta “assentat el paper encara no su-
perat de l’edició Bohigas”; un pròleg
que l’autora titula justament Vigència
de l’edició Bohigas.

Com a simple lector de poesia i no,
doncs, com a entès en l’obra del nostre
gran poeta, crec que cal rebre la publi-
cació d’aquest llibre com un esdeveni-
ment cultural molt assenyalat, d’un
interès indubtable amb una projecció
que hauria d’arribar arreu on es coneix
i s’estudia la literatura catalana i, més
en general, la nostra llengua i la nostra
cultura. Ho dic, com és evident, en ter-
mes nostrats, sense eufemismes ni com-
plexos. Més encara, hauria d’arribar
–un bloc ingent de poesia com aquest,
vàlida, com s’ha vist i es veu, per als
propis i per als estranys (fins i tot els
veïns)– al fons més arraconat que fa
veure encongit als capbaixos i fa es-
munyedissos els mig girats cap al que
ara toquen i d’esquena al vent. Això
quant al valor intrínsec de Poesies. Però
hi ha també el seu context, una di-
mensió històrica, del qual tots sense
excepció som deutors, fins i tot aquells
que s’estimen més no sentir-ne parlar.

EL FILÒLEG J.M. DE CASACUBERTA
El context històric al qual em refereixo
arrenca en aquest cas de l’any 1924, tot
just començada la dictadura, quan un
jove filòleg, Josep M. de Casacuberta,
creà l’Editorial Barcino i fundà la col-
lecció Els Nostres Clàssics, que ell mateix
dirigí fins al 1985. La Fundació Jaume I
(al principi Fundació Carulla-Font) es
féu càrrec de l’editorial i de la conti-
nuïtat de la col·lecció de les seves pu-
blicacions de textos en llengua catala-
na dels orígens al 1800, en les dues sè-
ries A i B. Sense anar més lluny, l’any
que som ha aparegut en la mateixa
l’anomenada Col·lecció B, el Corpus d’an-
tiga poesia popular, de Josep Romeu i Fi-
gueras, un volum de més de 400 pàgi-
nes. El present volum, de corpus ausias-
marquià en té 600. Es tracta d’aporta-
cions fonamentals. Continuo amb el
repàs sumari del context històric. En la
nota editorial d’aquest volum (dedicat,

per cert, a la memòria de Josep Tre-
moleda Roca, “lector apassionat de
March”) consta el propòsit dels seus
curadors que aquesta segona edició,
revisada, de l’obra d’Ausiàs March se
sumi a la celebració, ja propera, del
centenari de la naixença del doctor
Pere Bohigas i Balaguer, el qual, nascut
a Vilafranca del Penedès el 20 de febrer
de l’any 1901, feliçment es troba entre
nosaltres. Fa remarcar la nota que, una
vegada més, la Fundació Jaume I ha fet
possible amb el seu mecenatge que
s’hagi dut a bon terme, sense escati-
mar-hi res aquesta edició, sens dubte
una digna aportació a la celebració del
centenari de Pere Bohigas, col·labora-
dor eminent d’ Els Nostres Clàssics i de
l’editorial Barcino en general.

Dit això, ens hauríem de situar als
inicis de la fructífera col·laboració es-
mentada entre Casacuberta i Bohigas,
que culmina amb l’encàrrec editorial
de fer l’Ausiàs March. Som a les darre-
ries dels foscos anys quaranta i co-
mençaments dels cinquanta. Es veu
ara que el treball s’emprèn amb el
propòsit que per al lector i l’estudiós,
alhora, sigui una fita. Així, la intro-
ducció ocupava el primer dels cinc
volums, tot sencer (setanta-cinc pàgi-
nes d’aquesta edició) i hi constava que
el volum havia estat revisat per R.
Aramon i Serra. Bohigas comença di-
ent, amb la modèstia no exempta de
prudent realisme del bon científic,
que no té altre propòsit que “assajar”
d’establir les directrius de la poesia
d’Ausiàs March i fer un esbós de sem-
blança literària del poeta. La intro-
ducció i el text són degudament ano-

tats i aquest darrer surt d’un manus-
crit bàsic i del precedent d’Amadeu
Pagès, el més gran dels editors de
March, segons L. Badia. L’entorn cien-
tífic de Bohigas es fa palès amb els es-
ments d’Aramon i Serra, Jordi Rubió,
Marçal Olivar, Massó i Torrents, J. Ro-
meu i Figueras i l’agraïment exprés a
Carles Riba i a Martí de Riquer. De
llavors ençà no ha plogut tant com
caldria, però ha plogut, i tanmateix el
resultat d’un treball fet amb una vo-
cació científica indestriable de la fe
patriòtica, és a dir, de la voluntat de ser,
i amb una modèstia de mitjans i una
capacitat de sacrifici avui gairebé in-
comprensibles, és un resultat (el te-
nim aquí, gràcies a la persistència
d’aquella mateixa voluntat de ser) que
es manté pràcticament intacte i vi-
gent. No s’ha de rehabilitar, com tants
prestigis edificats de pressa i aprofi-
tant construccions imposades i d’oca-
sió. Hem de veure aquest Ausiàs Mar-
ch-Bohigas com un dels exemples
eminents de resposta col·lectiva a l’ei-
xarreïment en què Catalunya era for-
çada a viure, de la vida acadèmica,
universitària i cultural, la més baixa
de sostre, deixada i trista d’Europa
occidental; mentre que de Rubió i
Llach cap endavant i amb l’Institut
com a eix, funcionava –des dels Estu-
dis Universitaris a l’Escola de Biblio-
tecàries passant per la renovació pe-
dagògica i a l’empar de la Mancomu-
nitat–, una mena d’ escriptori, com a
l’Edat Mitjana, que, com fa aquest lli-
bre, donava sentit a una tasca comuna
de recuperar allò que s’havia perdut i
lliurar-ho a les noves generacions.

A S S A I G

El gran segle
de la ciència

MIQUEL PORTA PERALES

Joaquim Pla (ed.), 10 impactes de la
ciència del segle XX. Eumo. Vic, 2000.

E
n el moment de fer balanç
del que ha donat de si el
segle XX a l’àmbit d’això
que s’anomena pensament,
es parla de les aportacions

de la filosofia, de la psicologia, de la
sociologia o de l’art. I és veritat, el
segle XX ha estat d’allò més prolífic
en qüestions filosòfiques, psicològi-
ques, sociològiques i artístiques.
¿Que en molts casos se’ns ha donat
bou per bèstia grossa? ¿Que en no
poques ocasions el discurs filosòfic,
etcètera, es redueix a mera retòrica?
Tant se val. I és que les així dites ci-
ències de l’esperit gaudeixen d’una
mena de molt particular assegu-
rança intel·lectual que les fa immu-
nes a qualsevol crítica. De vegades
sembla que tot –les bajanades in-
closes– valgui. ¿Què passa amb les
ciències quan es fa el balanç intel-
lectual del segle? O bé són pocs els
que se’n recorden, o bé es relativitza
la seva importància. Fins i tot hi ha
els qui –sense entendre-hi ni un
borrall– s’atreveixen a criticar-les
impunement. I el cas és que, sens
dubte, el bo i millor del pensament
del segle XX es deu a la ciència. I que
ningú no s’estranyi gens ni mica
quan es considera que la ciència
forma part del pensament. ¿On les
hauríem de situar, si no? Posades
així les coses, resulta d’allò més en-
certat i gratificant que algú hagi
tingut la feliç idea de fer un balanç
del que ha produït el pensament
científic al llarg del segle XX. Amb el
llibre titulat 10 impactes de la ciència
del segle XX, el plat se’ns acaba de
servir.

EL SEGLE DE LA CIÈNCIA
El llibre –escrit per un bon grapat
d’especialistes amb voluntat de
fer-se entendre– ens introdueix en
aquest gran segle de la ciència que
ja deixem enrere. Els temes han es-
tat triats amb molt d’encert: l’ori-
gen de l’Univers, la determinació de
l’estructura de l’ADN, la física nu-
clear, la mecànica quàntica, el món
de la química, la intel·ligència arti-
ficial, la microelectrònica, les info-
tecnologies, la matemàtica i la teo-
ria de la relativitat. Com era
previsible i desitjable, el llibre ens
informa, instrueix i immergeix en
l’essencial que cal saber sobre cada
una de les qüestions. I cal afegir que
els diversos treballs tenen la gràcia
de saber connectar la substància ci-
entífica amb les preocupacions de
tota mena, de les més diguem-ne
sublims a les més pragmàtiques,
dels ciutadans. I és precisament en
això on està la virtut del volum i
dels deu impactes científics selecci-
onats: en mostrar que la ciència del
segle XX és alhora expressió del
pensament més refinat (què més
voldria la filosofia!) i conjunt de
descobertes que possibiliten que el
ser humà conegui més bé el món on
viu i visqui avui molt millor que
ahir. Un llibre per saber com és el
lloc on som.


