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Sebastià Gasch (dreta) amb Foix i Sempronio

‘À la guerre comme à la guerre’
A S S A I G F R A N C E S C F O G U E T

Sebastià Gasch, París, 1940.
Col·lecció D’un Dia a l’Altre.

Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

L’
èxode republicà
dugué Sebastià
Gasch, com tants
d’altres escriptors
antifeixistes cata-

lans, a la ciutat de París. Un
nucli d’intel·lectuals hi inten-
tà de fer efectiva la seva vo-
luntat de resistència, continu-
ïtat i projecció culturals. Així,
entre d’altres iniciatives, creà
la Fundació Ramon Llull, una
societat que va publicar, a Pa-
rís, cinc números de la Revista
de Catalunya. L’avanç de les
tropes nazis agreujà la situa-
ció precària de la intel·lectua-
litat catalana i, amb l’ocupa-
ció de la capital francesa, aca-
bà per dispersar els grups de
treball i els seus membres
(Sbert, Obiols i Rodoreda, per
exemple, fugiren de París el
13 de juny de 1940). Per eva-
dir-se del clima bèl·lic euro-
peu, diversos exiliats optaren,
tard o d’hora, per emprendre
l’aventura americana. D’al-
tres, com el mateix Gasch, de-
cidiren romandre al Vell Con-
tinent.

París, 1940, reedició d’un vo-
lum publicat per l’editorial
Selecta el 1956, s’enceta amb
l’espectacle trasbalsador de
corrues de fugitius enfollits
que, en vigílies del 14 de juny
deL 1940, abandonaven les se-
ves llars. Les tropes nazis es-

taven a punt d’entrar a la
Ciutat de les Llums i els pari-
sencs suspectes de patir la re-
pressió partien, horroritzats,
camí de l’exili. Gasch observa
els fets amb la distància, te-
nyida de lirisme i ironia, del
qui ja no li ve res de nou. Per-
què sap que tot allò és, mal-
grat tot, inevitable. París, ven-
çut, es trobava en estat d’ex-
pectació: veia, estupefacte,
desfilar la maquinària bèl·lica
alemanya per les seves entra-
nyes cosmopolites. Poc des-
prés, en les altes esferes del
poder, Pétain signà l’armistici
amb Alemanya i Itàlia i, sense
manies, emprengué una polí-
tica de col·laboració amb el
nazisme.

LES VIVÈNCIES PRÒPIES
A través de les seves pròpies
vivències, Gasch fixa l’atenció
en els canvis que es produïen
en la ciutat ocupada. La po-
blació civil sofrí l’enduriment
progressiu de la repressió dic-
tada per les autoritats nazis
entre el 1940 i el 1942. Les
restrictives condicions de vida
feren que Gasch en passés de
verdes i de madures. Fins al
punt que, home sibarita i ele-
gant com era, hagué de fer cua
als menjadors populars per
treure el ventre de pena. La
peripècia vital de Gasch a la
ciutat més culta del món fou
un aiguabarreig de moments
molt difícils i de grans parèn-
tesis espirituals. Desemparat,
amb el cor oprimit, sense una
estabilitat econòmica, es deixà

ajudar pels seus amics, vaga-
rejà pels indrets parisencs més
insòlits i conegué tota una
fauna humana, rara i variada.

Les estampes de la vida ciu-
tadana durant l’ocupació nazi
s’acompanyen esfilagarsada-
ment de cròniques urbanes
(sobre el cafè Flore i el Marché
aux Puces), retrats (sensacio-
nal el de Picasso!) i evocacions

diverses (com ara la seva esta-
da a Roissy-en-Brie). Un dels
blocs més interessants i com-
pactes del llibre és el dedicat
als espectacles del París ocu-
pat pels alemanys. Gasch s’a-
passiona per totes les arts es-
cèniques i en proporciona una
valoració crítica selectiva, ex-
perta i impressionista. En
conjunt, és l’experiència fran-

cesa el que relliga aquest àl-
bum miscel·lani de records
autobiogràfics. Tènuement,
en una prosa fluida, rica i
precisa, hi plana el sentiment
de desfeta i de nostàlgia d’una
avantguerra gloriosa per a les
lletres i les arts. Hi sentim ba-
tegar, també, l’esperit eclèctic
i modern de les seves col·labo-
racions al setmanari Mirador,
sadolles de referents literaris i
artístics.

UNA MIRADA EVOCATIVA
La mirada evocativa de Gasch
no és la d’un historiador pro-
tagonista d’una situació d’ex-
cepció, sinó la d’un testimoni
que vol captar l’atmosfera de
personatges coneguts en viu i
de vivències patides o fruïdes
de prop. Gasch no defuig de
parlar de la tragèdia que sac-
sejà el cor mateix d’Europa,
però ho fa com un observador
imparcial, des d’una memòria
condicionada (recordem que
la primera edició del llibre es
publicà en ple franquisme,
catorze anys després d’haver
retornat a Barcelona). L’inte-
rès del crític de les arts és molt
més antropològic i memoria-
lístic. De vegades, focalitza
l’objectiu en les imatges d’és-
sers immersos en un ambient
de derrota, actors d’una patè-
tica comèdia humana. En al-
tres moments, escruta la ma-
tèria sensible amagada darre-
re d’una crua realitat, anato-
mitza l’ànima dels excèntrics
o juga amb els contrastos vio-
lents. Sempre, en qualsevol
cas, l’art mediatitza la vivèn-
cia de la realitat i converteix
l’anècdota en categoria.

El preciosisme de tots els cantells
P O E S I A E D U A R D E S C O F F E T

Fátima Miranda, ArteSonado.
El Europeo. Madrid, 2001.

L
a primera discussió és
inevitable: música?
poesia sonora? expe-
rimentació? simple-
ment cant? La veritat

és que personalment he per-
dut molt de temps explicant
que algú que no escriu i que
sostenta tota la seva escriptu-
ra amb la veu pot ser, si així
ho vol, poeta. De fet, el francès
Henri Chopin, un dels pioners
de la poesia sonora, ha postu-
lat des dels seus inicis als anys
50 que un poeta sonor ha de
rebutjar de totes totes el pa-
per: tot és en la veu. I en
aquest territori, encara més
eixamplat, apareix Fátima Mi-
randa, un referent indiscuti-
ble des de qualsevol vessant
des del qual puguem tractar la
seva obra. El seu recorregut no
només és extens, sinó que
aglutina uns giravolts extra-
ordinaris.

Els seus inicis estan lligats
al Taller de Música Mundana,
fundat juntament amb Llo-
renç Barber, i a Flatus Vocis
Trio, també amb Barber i amb
el també valencià Bartomeu
Ferrando. De fet, Flatus Vocis
Trio significava un pas, des del
Taller, més ferm envers la veu
i tot el treball textual/vocal.
Flatus Vocis Trio ha estat el
grup de poesia sonora més
important de l’Estat espanyol:
intel·ligent, tècnicament pre-
cís i imaginatiu. El seu únic
disc editat, Grosso Modo, és una
de les mostres més lúcides del
que a mitjan anys vuitanta es
podia fer en el terreny de la
poesia sonora sense esdevenir
epígon. A partir d’aquí Miran-
da inicia un recorregut propi
que comença a París i enllaça
amb la cultura de cant japo-
nesa, mongol, índia, africana i
la del bel canto. I per aquí gira-
gonsa ella.

El seu treball vocal en soli-
tari s’ha concretat en tres es-
pectacles –tres discos–, el

tercer dels quals és ArteSonado,
un llibre-disc editat per la
prestigiosa editorial madrile-
nya El Europeo. Aquest format
ens permet arribar millor al
centre del treball de Miranda,
a través de les fotografies, les
partitures, els articles i les
cal·ligrafies que hi ha al llibre.
ArteSonado arriba en un mo-
ment dolç per a Miranda, de
reconeixement ple del seu
treball, sobretot en països com
ara Alemanya i França. I és
que el treball de Fátima Mi-
randa, més enllà de ser d’una
tècnica impecable, és capaç,
d’una banda, de situar-se en
un terreny anomenat d’avant-
guarda amb posició i idees
pròpies i, de l’altra, d’agluti-
nar múltiples veus i registres
que ens remeten a contrades
tan llunyanes com són les de
la música ancestral, les dels
cants populars i les de la mú-
sica contemporània. És, doncs,
un univers ample, sense mida:
investiga i fuig cap a totes di-
reccions. Fuig de l’eurocen-

trisme, diu Llorenç Barber, i
afegeix que és filla d’una sen-
sibilitat “etnomínimal”. Peces
com Desasosiego i RePercusiones
en podrien ser magnífics
exemples.

SENSE EFECTES AFEGITS
ArteSonado neix exclusivament
de la veu i sense cap efecte
afegit. Una mena d’individua-
lisme extrem que defuig fins i
tot la fàcil tecnologia. És un
disc sorprenent, mesurat,
molt ben mesurat, i que es
converteix, des del primer
crit, en una alenada d’aire
fresc. Quant al llibre que l’a-
companya, són d’obligada re-
ferència els articles de Llorenç
Barber, el del crític musical
Fernando Magalhães i el de la
crítica i comissària d’art Do-
minique Truco. També trobo
particularment interessantís-
simes les reproduccions de les
partitures que fa servir Mi-
randa. És un terreny encara
poc estudiat, però que a al-
guns ens apassiona. Miranda,

com el mateix Barber i com
Jaap Blonk, Valeri Scherstja-
noi i Enzo Minarelli, teixeix
unes partitures que intenten
reflectir amb fidelitat la com-
plexitat de la recitació. La
partitura, al capdavall, esdevé
un peça estèticament autòno-
ma. El llibre el completen les
fotografies de les actuacions
de Miranda, interessants per
conèixer l’aspecte dramàtic,
d’espectacle en viu d’ArteSon-
ado, i uns cal·ligrames que, tot
i que tenen relació amb el lli-
bre, són al meu parer sobrers
o més aviat poc imaginatius.

Donada la manca quasi ab-
soluta de referències disco-
gràfiques de poesia sonora a
Espanya (les editorials no ve-
uen més enllà dels clàssics
poetes pitjor o millor recitats
per actors coneguts) és ja
d’entrada una obra de refe-
rència. Però ArteSonado és en si
un viatge de sensibilitats im-
prescindible, tant des del punt
de vista de la poesia sonora
com des del de la música. Si hi
ha algú que no la conegui, li
serà una bona descoberta.
Sense decepcions.


