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‘Memorias’, de Carlos Barral, recull tres llibres anteriors en un de sol

Memorialística catalana
A S S A I G J O R D I C A R R I Ó N

Carlos Barral, Memorias.
Península. Barcelona, 2001.

D
ues són les genera-
cions d’autors cata-
lans que han inter-
vingut decisiva-
ment en la història

contemporània de la literatura
espanyola. La primera va ser
bàsicament poètica i va estar
encapçalada per Jaime Gil de
Biedma i Carlos Barral. La se-
gona ha estat novel·lística i
Manuel Vázquez Montalbán i
Juan Marsé en són els dos mà-
xims exponents. Encara no ens
han arribat les memòries d’a-
quests últims escriptors, i per
tant haurem d’esperar un
temps abans d’entendre algu-
nes de les moltes coses que el
present, sempre enmascara-
dor, segurament ens ha ama-
gat. De l’Escola de Barcelona,
en canvi, sí que disposem d’a-
bundant material de caràcter
vivencial, alguns volums del
qual han esdevingut clàssics.
És el cas dels dos diaris de Gil
de Biedma i d’aquestes Memo-
rias de Barral, reunió en un
dels tres volums que va publi-
car en vida (Años de penitencia,
Los años sin excusa i Cuando las
horas veloces).

En els breus, magnífics prò-
legs que acompanyen cadascu-
na de les parts, l’autor diu que
no sap si es tracta de confessions
o de memòries. De Rousseau i de
Montaigne recull el gust per la
digressió i, d’alguna manera

per l’ordo neglectius, que ell
–habitant del món posterior a
Proust– anomena voluntat de
seguir el curs natural del record.
Per tant, hi ha una indubtable
consciència que s’està duent a
terme un treball literari. No es
tracta simplement de recordar
per escrit, sinó de crear litera-
tura a partir del material que
atorga la memòria. Barral
s’enfronta al seu projecte me-
morialístic amb la mateixa ex-
cel·lència que demostrava com
a poeta o com a editor, tant a
l’hora de transformar un

monstre en un poema com d’a-
conseguir que un manuscrit
passés la prova de la censura a
Madrid.

Sobre això, mai no deixen de
sorprendre les explicacions
dels mecanismes censors del
règim franquista que s’expo-
sen al llibre. La por i la para-
noia persecutòria s’hi relacio-
nen, en una època obscura que
participava tant de la repressió
i de la violència com del joc de
relacions socials. Sense les pi-
rotècnies formals de les me-
mòries de Juan Goytisolo, l’ú-

nic company generacional
novel·lista i no poeta, Barral
descriu l’atmosfera cultural
d’aquells anys amb la claredat
pròpia del retaule de tema
històric. Això no implica l’ab-
sència de punts foscos, enig-
màtics, ni la supressió de pin-
zellades líriques, de frases que
més aviat són versos: expressi-
ons del poeta que, com es veu
sense cap mena de dubtes en
els seus diaris, protagonitzava
les dèries íntimes d’un home
que, en públic, era sobretot
editor.

La lectura de les Memorias de
Carlos Barral m’ha provocat
tres nostàlgies. La primera,
perquè recorda que fa només
trenta anys hi havia a Barcelo-
na un món editorial que no es
movia per rànquings i que no
publicava per publicar. Con-
ceptes com ara compromís, resis-
tència i normalització cultural te-
nien llavors unes connotacions
que avui s’han pervertit, o
senzillament han desaparegut.
Barral va començar a patir-les,
quan Argos Vergara va comen-
çar a pressionar-lo perquè ar-
ribés a un “ritmo menos tranquilo
que el que permitía mi nueva vo-
cación artesana”; però la mort el
va deslliurar de veure una altra
mort, molt més feixuga, la de
l’edició com a amor pel llibre.

EDITOR I ESCRIPTOR
La segona nostàlgia ha estat
per l’existència d’algú capaç de
fer compatible en la seva per-
sona dues facetes imprescindi-
bles al món dels llibres: la d’e-
ditor i la d’escriptor. El darrer
intent, en aquesta direcció,
que vaig llegir va ser el de Ma-
rio Muchnik, que em va sem-
blar força decebedor i d’una
provocació una mica oportu-
nista.

L’última nostàlgia té a veure
amb un temps en què Gabriel
Ferrater, José Agustín Goytiso-
lo, Monique Lange i Mario
Vargas Llosa, per citar repre-
sentants de quatre tradicions,
a priori, diferents, podien com-
partir tertúlia i projectes. No-
més tenir un enemic comú
permet creure que la unió fa la
força.
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Constel·lació escènica
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Jordi Jané, Les arts escèniques a
Catalunya. Pròleg de Joan
Casas. Col·lecció Biblioteca

d’Àlbums Culturals
‘Visió de Catalunya’.
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Galàxia Gutenberg.

Barcelona, 2001.

L
a importància de les
arts escèniques en el
marc de la cultura ca-
talana feia imprescin-
dible una obra com la

que Jordi Jané ha confeccionat,
amb la col·laboració de Joaquim
Noguero i Joan M. Minguet, so-
ta el títol genèric de Les arts es-
cèniques a Catalunya. Aquest lli-
bre vol ser una mena d’àlbum
divulgatiu que, concebut com
una miscel·lània, intenta situar
l’evolució de les arts de l’espec-
tacle en el curs històric i l’àmbit
social i geocultural en què
s’han desenvolupat. Els seus
autors n’han enfocat el contin-
gut a partir de l’eix cronològic
de cada art escènica fins a les
darreres tendències i l’han
acompanyat de diverses il·lus-
tracions i destacats sobre temes
d’interès (corrents, creadors,
companyies). També han con-
templat, sense categoritzacions
ni jerarquies, les formes i les

manifestacions espectaculars
més variades, insòlites i mera-
velloses.

El fil del discurs del volum
brinda un esbós del passat his-
tòric de cada art espectacular i,
com un balanç de futur, el
projecta en la contemporaneï-
tat. L’inventari de la història no
aspira a l’exhaustivitat, sinó a
oferir pinzellades d’un llegat
que permet de disposar dels
mínims elements per entendre
el present. En l’apartat dedicat
al teatre, Jané evidencia la per-
meabilitat dels gèneres en els
creadors més contemporanis i,
en relació amb les dècades an-
teriors, anota el perill d’una
escena mancada d’esperit in-
novador. L’espai assignat a les
ombres, els titelles, el music-hall,
l’il·lusionisme i el circ, també
obra de Jané, ofereix una apor-
tació panoràmica molt interes-
sant: situa aquestes manifesta-
cions en una tradició i en un
context universal, en fa una ti-
pologia i, amb coneixement de
causa, les dota de la indepen-
dència i la vàlua artístiques que
els correspon.

El capítol destinat a la dansa,
que signa Noguero, és un assaig
ple de perspicàcia en què es
destaca la universalitat d’a-
questa art i la seva especificitat
pròpia com a “espai de cruïlla”
i “suma de llenguatges”. No-
guero remarca les discontinuï-
tats en la història de la dansa
catalana i, tot insistint en el
caràcter multidisciplinari i l’o-

bertura a l’exterior, apunta els
principals ballarins, coreògrafs
i companyies contemporanis.
Finalment, l’article de cinema,
escrit per Minguet, relata l’im-
pacte de l’invent dels germans
Lumière i la seva trajectòria,
abocada a “un permanent esta-
di de necessitat”, des dels pio-
ners fins als corrents més ex-
perimentals, com també la
precària situació actual del ci-
nema català.

VISIÓ INTEGRADORA
La visió general i integradora de
les arts de l’espectacle, enteses
en un sentit ampli, multidisci-
plinari, i l’itinerari calidoscòpic
que ressegueix la seva història a
grans trets són dos dels encerts
d’aquesta autèntica mirada a la
constel·lació de les arts escèni-
ques presentada, per economi-
es editores, en forma de mal-
destre àlbum de cromos. Al
marge dels criteris editorials,
els seus autors han fet un esforç
considerable i meritori per
condensar, interrelacionar i ex-
posar, de manera amena i en-
tenedora, l’evolució de les arts

espectaculars vinculades a
l’àmbit sociocultural català.
Aquesta intenció divulgativa no
exclou que Jané, Noguero i
Minguet hi hagin deixat d’abo-
car, afortunadament, un grapat
d’idees, intuïcions, dèries i pre-
ses de posició –en alguns casos
de traç gruixut– que conferei-
xen un to d’assaig a la síntesi
globalitzadora i prospectiva del
volum.

Les darreres aportacions a la
bibliografia en català sobre les
arts escèniques i l’increment
d’historiadors, teòrics i crítics
que afilen les seves armes in-
terdisciplinàries per intentar
comprendre i explicar una rea-
litat tan complexa, versàtil i
polièdrica com l’espectacular
són raons poderoses que recla-
men una història de les arts
escèniques amb tots els ets i uts.
Aquesta investigació en pro-
funditat hauria de partir, natu-
ralment, del rigor acadèmic,
perquè cal dotar-se d’una me-
todologia sòlida de base i enca-
ra hi ha molta feina d’arxiu i de
biblioteca per fer. Alhora, hau-
ria d’ampliar la seva anàlisi
horitzontal a la globalitat dels
Països Catalans i submergir-se
en les zones i els períodes més
desconeguts de la seva història.
La visió multidisciplinària i
oberta que s’ha explorat a Les
arts escèniques a Catalunya pot ser
un altre bon punt de partida.


