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LLIBRES RECUPERATS

Felibres
O R I O L I Z Q U I E R D O

A. Maseras i M. Jouveau, Resum de
literatura provençal. Barcino.

Barcelona, 1932.

E
l volum 74 de la Col·lecció Po-
pular Barcino, editat a Barce-
lona el 1932, presentava un
Resum de la literatura proven-
çal signat per Alfons Maseras

i Màrius Jouveau. En 64 pàgines, seg-
mentades en 10 capítols, els autors
proposen un recorregut per prop de
nou segles de literatura i cultura. Nou
segles, tanmateix, que contenen dos
mons ben diferenciats: un d’ascen-
dent, des dels orígens fins a l’esplen-
dor trobadoresc, que acaba al final
del segle XIII, i un altre d’estamordit,
des de la dita Decadència del segle
XIV fins als intents de Renaixença de
tot el segle XIX, que tenen –si se’ns
permet la frivolitat– per cant del
cigne l’èxit de Mireio (1859), de Mis-
tral.

És suggerent viatjar a través de les
pàgines d’aquest resum divulgatiu. I
fer-ho, a més, rememorant en paral-
lel el que aquests nou segles han estat
al sud dels Pirineus. Els avatars de la
història han fet de la cultura occitana
una mena d’imatge especular de la
catalana. Provençals van ser els nos-
tres primers poetes, llavors que mig
Europa feia trobar clus, i llemosí va ser
el primer impuls de la nostra Renai-
xença. Així, gairebé es pot dir que ha
estat des d’una arrencada occitana
que després la cultura catalana ha
assolit les seves plenituds. Però no a
la inversa.

Alfons Maseras, nascut a Sant Jau-
me dels Domenys, al Baix Penedès, el
1884, va morir justament a Tolosa de
Llenguadoc el 1939. Deixava una
àmplia obra com a novel·lista, poeta,
dramaturg, contista i traductor, a
més d’alguns assajos i biografies. Del
coautor d’aquest Resum només n’hem
trobat referències, signades per Ma-
seras, en notes al peu de les seves pà-
gines 46 i 52. Jouveau és citat, primer,
com a cap suprem, d’ençà de l’any
1922, del Felibritge, el moviment oc-
citanista fundat el 1854 per Mistral i
sis “entusiastes de la llengua proven-
çal” més. Després, en fer nòmina de la
“nova falange d’escriptors proven-
çals”, Maseras recorda Jouveau, “que
per haver redactat aquest paràgraf no
s’hi ha inclòs”, i cita, d’aquest “avi-
nyonès nat el 1878”, diversos reculls
de poemes i una novel·la, “que és una
bella mostra de prosa provençal”.

“Molts són encara, com en temps
de Mistral –conclouen els autors–,
els qui esguarden la renaixença lite-
rària dels països d’oc com l’agradable
fantasia d’uns quants enamorats del
parlar vulgar”. En moments de glo-
balització i de tensions entre peixos
grossos per no trobar-se enxiquits
dins la nova escala, ajudarà a establir
les cartes de navegació recordar his-
tòries, potser pròximes, com la pro-
vençal. Per aprendre’n, per exemple,
ni que semblin obvietats tòpiques,
que la fragmentació afebleix. (Hi ha
una notable diferència entre com-
partir un entorn cultural, també un
mercat, amb 10 milions de persones o
només amb 6.) O que el provincianis-
me mata. (I és provincià aquell qui
pensa que l’occità només parla portes
endins, i que el francès és l’únic ve-
hicle raonable portes enfora.)

LUIS TORRES / EFE

El poeta madrileny Luis Antonio de Villena
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Viatge al moment
A N D R E U G O M I L A

Al poema
‘Poetria nova’
posa damunt
la taula
tres eixos:
obscuritat,
erudició i
hermetisme

L
uis Antonio de Vi-
llena ja ho anuncia
al pròleg de la pri-
mera edició de Syr-
tes (DVD), un llibre

que hauria d’haver vist la
llum entre el 1972 i el
1973, quan Luis Antonio de
Villena (Madrid, 1951) co-
mençava en això de la lite-
ratura. Ja diu que el que
hauria d’haver estat el seu
segon poemari, després de
Sublime solarium (1971) i
abans d’El viaje a Bizancio
(1978), és “excessivament
trencadís”. Llavors, segur
que quedaria sense expli-
car el salt d’un a l’altre, el
pas d’una lírica adolescent
amb un deix simbolista
ben marcat i Jean Moréas
–d’ell prové el títol del po-
emari– a la capçalera del
llit, al culturalisme, esteti-
cisme i preciosisme verbal
que denota Syrtes i cap a on
evolucionaria tota la poe-
sia de Villena dels anys se-
tanta i primers vuitanta
fins a abocar-se al vitalisme
i autobiografisme líric de,
per exemple, Huir del invi-
erno (1981).

De bon començament, al
poema –la majoria són en
prosa poètica– Poetria nova
posa damunt la taula els
tres eixos del volum: obs-
curitat, erudició i herme-
tisme. I tots tres darrere de
la necessitat de retratar
aquells moments sublims
de la vida. Aquesta serà, al

seu paradís nord-africà de
Syrtes, la seva principal ob-
sessió i d’aquí apareixeran
els millors versos. Perquè
ell és, com Machado, “quien
mide el tiempo con el reloj del
tiempo”, qui demana espré-
mer aquest temps (“Toma en
tu casco toda la luna que pue-
das / hasta el beso”), qui des-
vela el sentit dels seus ver-
sos al final del llibre
(“Júbilo instantáneo de reino
desmedido”).

Tanmateix, peca d’exò-
tic, de passar-se de volta, a

la majoria dels poemes,
mirant de plasmar aquests
instants que cerca. Harold
Bloom diria que patia una
forta angoixa de les influ-
ències i que volia escriure,
un segle tard, com Baude-
laire... Syrtes es perd per al-
tres paradisos, com ara Pa-
lestina o altres indrets llu-
nyans d’Orient, entre mites
clàssics tot i una bona ter-
cera part (i última del
volum) on surten motius
que gaudiran d’èxit als lli-
bres posteriors.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Francesc Roig, de la Canonja
A L B E R T M A N E N T

V
a néixer a la Ca-
nonja, agregat his-
tòric de Tarragona,
el 1955 i és llicen-
ciat en filologia

romànica, branca d’hispàni-
ques. És professor numerari
de l’Institut de Segon Ense-
nyament Antoni Martí i
Franquès, on fou director.

Del 1968 al 1990 fou co-
ordinador del servei d’Ense-
nyament del Català a la de-
legació de la Generalitat a
Tarragona. Des del 1990
exerceix les funcions d’ins-
pector del departament
d’Ensenyament a la mateixa
ciutat.

A més de periodista, poeta
i investigador, Francesc Roig
i Queralt és un bon dina-
mitzador cultural. Així fou
conseller-assessor de l’Insti-
tut d’Estudis Tarraconenses,
de la Diputació, on participà
en la preparació de revistes

erudites. Fundador del Cen-
tre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví (1983), del
qual és secretari general,
també és membre fundador
del grup de recerca tarrago-
ní Margalló del Balcó. Jun-
tament amb Olga Xirinacs i
altres inicià el 1975 el grup
poètic tarragoní L’Espiadi-
monis. Jurat de nombrosos
premis literaris i de beques
oficials, Francesc Roig fou el
principal organitzador del
simposi dedicat a Tarragona
a l’escriptor Pin i Soler
(1992) i és assessor de l’edi-
torial Cossetània de Valls.

UN MILER D’ARTICLES
Des del 1973 és corresponsal
de la Canonja al Diari de
Tarragona on ha escrit un
miler d’articles, d’opinió i
de crítica literària.

Com a poeta segueix amb
personalitat les petjades de

Joan Vinyoli i de Gabriel
Ferrater, entre el postsim-
bolisme i el realisme. Ha
publicat els següents llibres
de poesia: Mirall d’absències
(Barcelona, 1976), De la nit a
l’alba a galop d’infant (Barce-
lona, 1977), Presagis (Vila-
franca del Penedès, 1980),
Per a forjar el llarg blues dins
Tramada (Tarragona, 1980),
Traspàs de vivència (Vilafran-
ca, 1982) i Suite de l’amor cir-
cular (Tarragona, 1987).

Ha publicat diversos estu-
dis dins les miscel·lànies
Treballs canongins i també les
obres ‘La Nova Amistat’ en la
perspectiva d’un segle (la Ca-
nonja, 1977), Salvador Marto-
rell. Escultor (1895-1968) (la Ca-
nonja, 1988), Les mines d’ai-
gua al Camp de Tarragona: la
Canonja (la Canonja, 1991), i
ha destacat figures com ara
Miquel Domènech i Vecia-
na, primer bisbe de Pitts-

burg; Carme Prat i Gran, se-
gona superiora general de
les Carmelites Missioneres
Teresianes; la Tarragona li-
terària a l’època de Pin i So-
ler, la relació de Jujol amb
Gaudí, l’historiador Fran-
cesc Xavier Ricomà, el pin-
tor Josep Ferré i Ravascall,
etcètera.

MOLTS REGISTRES
Personatge de molts regis-
tres, Francesc Roig ha escrit
nombrosos pròlegs i cal
destacar també l’estudi
complet sobre un poeta
noucentista massa oblidat:
L’obra poètica de Josep Maria
Casas de Muller (Tarragona,
1988), a més d’ Ara t’ho explico
(Tarragona, 1991), miscel·là-
nia sobre el centenari de la
Rambla tarragonina. Roig
també ha publicat El Tarra-
gonès (1993) dins la col·lecció
Les Comarques de Catalunya.


