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Josep Pedreira a casa seva, fullejant un llibre de poemes de Salvador Espriu

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Josep Pedreira
O R I O L I Z Q U I E R D O

É
s l’únic llibre, fins
ara, que du estampat
a la coberta el nom
de Josep Pedreira. Va
aparèixer l’any 1985,

volum 127, amb coberta ocre,
d’Els llibres de l’Óssa menor, col-
lecció creada tants anys abans,
a la intempèrie del 1949, per
ell mateix, i aleshores ja sota
l’empara d’Edicions Proa. El
frontispici de la pàgina 4 és un
dibuix de Josep M. Subirachs:
la pàgina migpartida, a la part
inferior un gargot com una
pedra, ombra bruta sobre fons
blanc, i a la part superior, un
diamant, polígon clar sobre
fons negre. Després, diu la
portada interior, una carta
proemial de Joan Triadú. I és,
en efecte, una Carta breu a un
jove poeta, signada el setembre
del 1980, prop de cinc anys
abans que s’edités el poemari,
que comença amb un “amic
Pedreira” i fa memòria conci-
sa de la relació mútua, de la
trajectòria del prologat i, sen-
se ambigüitat i amb respecte,
de la significació del llibre:
“Aquest llibre no tanca res, i
més aviat s’avança a les expe-
riències que encara no has
tingut. De fet, sempre has tin-
gut una fe avantguardista en
la poesia, com el teu Sal-
vat-Papasseit, i aquests són
poemes que cerquen i se cer-
quen, que no s’instal·len, que
avancen a les palpentes enllu-
ernats de tanta claror”. A con-
tinuació, una quarantena de
poemes en tres seccions, en-

capçalades per xifres roma-
nes. Després de la primera
portadella, sis versos en gallec,
probablement d’una cançó
popular o infantil, en què treu
el nas, “mordedura de alacrán”,
com una presència càndida, la
mort.

Llegeixo al diari l’esquela de
Josep Pedreira i no dubto ni un
moment a dedicar-li un article,
aquest. Vaig tractar una mica
Pedreira entre els anys 80 i els
90. Nascut el 1917, era un ho-
me que rondava la setantena i
se sentia amb l’obligació de

deixar testimoni del seu llegat.
Que no era qualsevol llegat:
havia consagrat en bona me-
sura la seva vida a la poesia, a
l’edició i la promoció de la po-
esia catalana, amb la creació
de col·leccions com l’esmenta-
da i Les Quatre Estacions i de

premis com l’Óssa Menor, el
Salvat-Papasseit i, finalment, el
Carles Riba, entre moltes altres
iniciatives. I tot això en mo-
ments prou difícils: les anèc-
dotes que desgranava sobre la
censura, sobre tants prohoms
de la cultura i la societat del
país com havia tractat, sobre
escriptors de diversa mena i
condició, haurien omplert al-
guns llibres. De fet, en va es-
criure els primers esbossos. De
memòries de joventut (quan
somniava un futur possible en
el món de les arts plàstiques i
la literatura), de la guerra (va
ser al front amb la columna
Roja i Negra) i, ja a la post-
guerra, de l’activisme poètic i
civil, obert a gairebé totes les
veus, no gens sectari. En va es-
criure els primers esbossos,
però no va tenir ocasió de re-
visar-los fins al punt que po-
guessin esdevenir les memòri-
es que tant ens hauria convin-
gut llegir. Una inoportuna
embòlia va convertir els anys
que li quedaven de vida en una
nova aventura, inesperada.
Vaig seguir-la de lluny. Pedrei-
ra tornava a aprendre a llegir i
a escriure i el seu entusiasme
vital, la seva il·lusió, l’empe-
nyien a compartir l’experièn-
cia amb els amics i els cone-
guts. Ara, travessat el llindar
dels 85 anys, ha mort.

Josep Pedreira,
El llibre dels verns.

Proa. Barcelona, 1985.
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Els quaranta-cinc pictogrames extrets del disc de terracota de Festos, que veiem a la dreta

E N I G M Í S T I C A

El disc de Festos
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A
ra fa un segle l’esclat de l’ar-
queologia obria les portes del
passat a una humanitat àvida
de projectar-se cap al futur.
Als casos espectaculars de la

literària Troia i l’exuberant Egipte cal-
dria afegir les restes minoiques de l’illa
de Creta, encapçalades per les contro-
vertides excavacions de
sir Arthur Evans a Cnos-
sos. Evans tirava pel dret
a l’hora de reconstruir,
de manera que encara
avui les ruïnes es com-
ponen d’una barreja in-
dissociable del vell i el
nou. D’altres excavaci-
ons minoiques de Creta,
com ara Festos, presen-
ten un aspecte més ruï-
nós que Cnossos, però
com a mínim no cal pa-
tir per discernir la pedra
original dels afegitons.
De tota manera, Festos
és mundialment cone-
gut per un petit disc de
terracota que té un dià-
metre de setze centíme-
tres i un gruix aproxi-
mat de dos. A les dues
cares d’aquest disc enig-
màtic hi ha una inscrip-
ció feta en l’única es-
criptura de l’antiguitat grega que en-
cara no ha estat mai desxifrada. A la
inscripció hi ha fins a quaranta-cinc
pictogrames diferents, disposats en
sèries concèntriques, completament
aliens a les dues escriptures (lineal A i
B) de la cultura minoica. Fins ara l’e-
nigma ha superat totes les temptatives
dels estudiosos.

La varietat de tesis desxifradores del

disc de Festos fa pràcticament inevita-
ble l’ús del terme festival. N’hi ha de
molt pintoresques, com la que F.W.
Read signava el 1921 sostenint que els
signes del disc eren notes musicals!
L’última aportació festivalera és del
caçaenigmes escocès Victor J. Kean, un
viatger i maratonià especialitzat en
arqueologia que va descobrir la seva
vocació mentre feia el servei militar a

Egipte la temporada 1950-1951. La tesi
desxifradora de Kean es ven a totes les
botigues dels indrets turístics. És sug-
gerent i està molt ben il·lustrada, amb
quadres sinòptics dels símbols, de l’u
(una floreta) al quaranta-cinc (un home
que camina un pèl eixarrancat), pas-
sant per un bust amb cresta de punkie.
Kean atorga un valor a cadascun dels
quaranta-cinc pictogrames i després es

dedica a dotar de sentit algunes sèries.
Però els experts universitaris conside-
ren Kean tan poc rigorós que ni el te-
nen en compte. Tot i això, els més
sensats també admeten que no resulta
recomanable parlar gaire de rigor
quan els especialistes homologats per
la ciència arqueològica han conclòs

coses com ara 1) que la
inscripció representa un
himne a la deessa Terra
(Evans); 2) que és una
llista d’un tribunal de
justícia que conté els
noms dels magistrats i
dels testimonis (Macalis-
ter); 3) que és un índex
de centres religiosos de
pelegrinatge (Schwartz);
4) un clam als minoics
perquè s’embarquin en
una expedició contra els
carians (Fischer); 5) una
salutació de Talaio, rei
dels Pyliaegeus, a la po-
blació de Creta després
del gran terratrèmol
(Dettmer); i 6) la des-
cripció del ritual de fer-
tilitat en el palau de
Festos (Aartun). De fet,
els arqueòlegs no es po-
sen d’acord ni tan sols
en elements com l’anti-

guitat (la mitjana rondaria els 4.000
anys) o l’origen (amb hipòtesis extra-
cretenques de tots els gustos).

Sigui com sigui, el fet que a aquestes
alçades una inscripció en territori grec
no hagi estat mai desxifrada fa pensar
en dues coses complementàries: 1) que
sempre ens quedaran coses per apren-
dre del passat i 2) que el disc de Festos
no amaga res. Re de re.


