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L ’ A P A R A D O R

Alfred Giner Sorolla, Dol duen
les flames. Versió castellana

d’Encarna Fontanet.
Antinea. Vinarós, 2001.

R ecuperació, en edició bi-
lingüe, del primer poe-
mari de Giner Sorolla,

publicat ara fa 30 anys. L’ex-
cel·lent versió de Fontanet no
es limita a transcriure, sinó
que adapta a les formes ex-
pressives castellanes tota la
riquesa del món líric de Giner.

Marc Permanyer, La Pompeu
Fabra. La construcció d’una

universitat. Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

L a Generalitat va decidir
el 1989 la creació de la
quarta universitat públi-

ca de Catalunya, la Pompeu
Fabra. L’actual cap de Comu-
nicació i Relacions Institucio-
nals de la UPF ha relatat els
primers anys d’aquest refe-
rent de qualitat docent.

Dr. Joan Ramon Benaprès,
Unas memorias intrascendentes.

El Pati Blau Edicions.

Sitges, 2001.

M emòries del metge Joan
Ramon Benaprès (Sitges
1872-1967), pioner en

l’aplicació de la vacuna antití-
fica i home de gran cultura que
va fer amistat amb personali-
tats com ara Rusiñol, Morera,
Sunyer, Diego Ruíz, Torres-Gar-
cía, Gonzalez de Ruano...

N O V E T A T S D E L ’ A U T O R D E ‘ L E S H I S T Ò R I E S N A T U R A L S ’

És bo per a la literatura que
un escriptor es faci hereu de
la seva obra, per anys que passin

d’Amb la tècnica de Lovecaft i les
proses de Diana i la Mar Morta
(obra sobre la qual J.M. Espinàs
aclaria, a Cita de narradors, que
no té cap relació directa amb
l’ara famosa Elena o el mar de
verano, de Julián Ayesta, que és
posterior). Entremig, Carles Ri-
ba prologava el segon llibre de
versos de Perucho, Aurora per
vosaltres, mitjançant la fórmula
“d’una carta a l’autor”, d’acord
amb el “programa d’absències”
que tornant de l’exili s’havia
imposat.

La mort pesa molt, compta
molt en aquest Perucho intens
del temps que anomena “de
l’exigència moral” i que al co-
mentari que vaig dedicar a Sota
la sang a Ariel (número 11,
1947) em va fer dir: “De tant en
tant, en aquest nostre país
torturat, un poeta trenca el si-
lenci. El món, aleshores, ja no
és el mateix d’abans. Hi ha una
altra veu que deixa el retir per
la lluita, i en la lluita trobarà la
pau. Solament perquè massa
coses amenacen morir la poe-
sia contradiu la mort”. Si he
gosat fer aquesta citació de mi
mateix, que data de 54 anys
enrere, és amb la creença que
el retorn als orígens és el mi-
llor antídot, més que cap poció
màgica, per als mals de la ve-
llesa.

Justament, al primer article
de La darrera mirada Perucho
esmenta, perquè li ve literal-
ment de pas fent un viatge de
dernier régard, diu, a les Garri-
gues, Diana i la Mar Morta i té
cura de posar-ne la data de
publicació, 1953. És reconfor-
tant i bo per a la literatura que
un escriptor es faci hereu de la
seva obra, per anys que passin

i per canvis i incidències di-
verses que s’esdevinguin i que
normalment es deuen haver
esdevingut. En aquest sentit
Perucho no sols es mira el
passat, on retroba persones,
fets i escenaris: el gira de cara
perquè li torni la mirada. Així
reapareix el pròleg a Les cançons
d’Ariadna com un article més,
amb el títol de Pròleg a Salvador
Espriu, i és, de fet, un document
històric, signat per Perucho
Dijous-Divendres Sant, 1949, que
no aparegué a les subsegüents
edicions del llibre les quals,
augmentades pel poeta, es pu-
blicaren a la mateixa col·lecció
Óssa Menor. Cal dir i doldre-se’n,
que aquestes dades ni les que
escaurien als altres articles de
La darrera mirada, no figurin al

llibre. Hauria convingut refe-
renciar la procedència dels
treballs, la data de llur publi-
cació si no són inèdits i qual-
sevol altra dada (com ara si el
text és l’original o traduït) que
permetés referenciar-los; altra-
ment, passa, per aquesta causa,
el mateix que passa amb les
obres de Josep Pla, un malde-
cap per a l’estudiós. Justament
Perucho, com saben els seus
lectors, s’esmerça a donar
sempre dades precises de per-
sonatges i llibres que en in-
nombrable corrua poblen la
seva obra; fins i tot d’aquells

sorgits del seu humor imagi-
natiu. Però potser l’escriptor
prefereix que els erudits s’es-
pavilin, que es familiaritzin
amb el misteri, com ha fet ell,
i amb humor.

Cal dir encara, que l’edició,
malgrat aquesta reserva con-
creta, és correcta i agradable,
ornada amb la reproducció, a
la coberta, d’un retrat d’Ernest,
germà de l’autor, pastel (no
pastís, com escriu un comenta-
rista) de Laura Albániz. A
aquest seu germà i a Carles
Riba, “mestre inoblidable” els
dedica el llibre. De Riba (a part
diverses referències en el ma-
teix elogiós sentit, als textos)
dues citacions (tretes d’ Escolis,
1921) obren el llibre, cadascu-
na en pàgina pròpia. Heus aquí

el que diuen per començar:
“Els creadors són de costat
amb els diletants” i “Existeix
una realitat literària”... Desfi-
len pel llibre altres escriptors
catalans contemporanis, de
primer rengle, amb els quals
Perucho se sent admirador i
amic, tals com ara Pere Gim-
ferrer, Marià Manent, Gabriel
Janer Manila, Vicenç Llorca,
Màrius Sampere, Narcís Co-
madira, Jaume Fuster, a més
d’Espriu i mira, com ha fet so-
vint, de recuperar-ne d’altres,
com J.M. de Martín i Josep Go-
mà. Ja fa molts anys, a Perucho

li va tocar tractar de Jordi
Sarsanedas, a l’esmentada Cita
de narradors, de bracet tots dos,
però cadascú a la seva, amb
Capmany, Pedrolo i Espinàs.
Hom podria pensar que el Pe-
rucho de Diana i la Mar Morta i
d’El país de les meravelles i que ja
tenia a mà les dues obres
mestres que són les novel·les
Llibre de cavalleries i Les històries
naturals, s’encantaria, dic jo,
amb una obra mestra com
Mites, però va preferir una
narració “pura i simple”, Dues
noies, al “simbolisme poètic
del Mite”, i afirma que Dues
noies acredita Sarsanedas com
un gran escriptor. Això era
l’any 1957, l’any de l’aparició
de Llibre de cavalleries, del qual
Espinàs, al seu torn, titulat
Perucho l’enyorador, parla llar-
gament, admirat, i conclou
que el poema (dins “la crisi,
–diu– que sofreix a tot arreu
el poema”) és per a Perucho
“un instrument expressiu in-
suficient”.

Ara, al cap de molts temps
passats, amb aquest llibre, La
darrera mirada a les mans, em
sembla, tot i reductiva, prou
vàlida aquella denominació
que Espinàs, jove, aplicava a
un Perucho que encara no te-
nia quaranta anys. Llegint
aquest llibre, Joan Perucho
m’ha fet pensar en Azorín,
que vaig llegir molt i admirar
força en la meva joventut.
L’estil ajustat al que es vol dir,
la capacitat inesgotable de fa-
bulació, l’humor fantàstic i la
tendresa dotada de memòria
donen a Perucho, en la seva
extensa obra miscel·lània, una
qualitat inconfusible. Qui
enyora es farà enyorar.

Cos, ànima i àngel

N A R R A T I V A / P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Perucho dibuixa
un univers nodrit
d’experiències vitals

Joan Perucho, Les fronteres de l’espai i del
temps. Proa. Barcelona, 2001.

Joan Perucho, Carmina o la gnosi angèlica.
Col·lecció Beta. Proa. Barcelona, 2001.

D
esprés de la novel·la Les histò-
ries naturals (1960) o, més cla-
rament, de Les aventures del
cavaller Kosmas (1981), Joan
Perucho (Barcelona, 1920) co-

mençà a introduir en la seva escriptura
un sentit intens de l’erudició. Un esperit
ja nascut en Pamela (1983) i que ha anat
arrelant en les obres successives, talment
com en tota la seva obra poètica... La
passió per la literatura (els “tresors que
aquesta amaga”), la poesia, la importàn-
cia de l’art i el pensament i l’amor pels
llibres antics són el pretext que utilitza
Perucho per construir Carmina o la gnosi
angèlica (Proa, 2001): una novel·la breu,
de signe autobiogràfic –escrita en el curs
d’un any, 1999-2000– i que narra la his-
tòria d’un festeig i/o enamorament pro-
tagonitzat per Carmina, aquesta noia
jove i anhelosa dels delits que ofereix la

bona literatura (aquesta noia que “era
l’Àngel”, com es fa palès en el llibre) i que
construeix la seva vida i les seves relaci-
ons amb l’enamorat i amb el món a partir
d’un coneixement ample de la tradició,
sempre entregat a les conviccions més
interioritzades de l’agnosticisme.

Paul-Henri Michel –afirma l’autor en
un dels capítols– deia que l’home, com
a persona, està format per cos, ànima i

àngel; Carmina assumeix, així, el paper
d’àngel custodi d’un enamorat que bus-
ca en la fe, i en l’amor, aquells camins i
senderols que han de conduir-lo cap al
Coneixement en majúscules i cap a la
Veritat. I en aquest sentit els àngels, com
diria Dionís l’Areopagita, autor de la Je-
rarquia celestial, i com ens adverteix Pe-
rucho, “són com uns intèrprets del si-
lenci diví, com unes clares llums que
indiquen el que roman ocult en allò
amagat”. El resultat és una obra farcida

de cites i de referències literàries. Lectu-
res i reflexions que Joan Perucho pre-
senta, en definitiva, com les deus que
han alimentat la vida i tot el seu univers
literari i de pensament.

Donem també notícia del nou poe-
mari de Perucho aparegut recentment,
Les fronteres de l’espai i del temps. Una
trentena de poemes a través dels quals
Perucho dibuixa un univers nodrit de
sensacions i d’experiències vitals, fona-
mentalment, concentrat en aquest cer-
cle o indret que es planteja entre el
temps i l’espai. Un àmbit que per a ell
mateix no deixa d’ésser interessant i que
el poeta esbossa a partir d’unes compo-
sicions que, en general, neixen a partir
d’una anècdota determinada.

Amb resultat divers, l’autor de Sota la
sang (1947), Itineraris d’Orient (1986), La
mirada d’Antinea (1998), entre altres poe-
maris, aposta, aquest cop, per alternar i
combinar diferents formes i estructures
amb l’objecte d’engrandir aquest espai
que correspon a la percepció de la reali-
tat des de la perspectiva del temps viscut.
Des del poema breu o l’aforisme, on el
poeta cerca més la síntesi, la concentra-
ció: “El somriure de Déu allarga el
temps. / La seva tristor l’escurça”, fins al
poema més narratiu, o alguns poemes
en prosa.


