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A propòsit de la “Barcelona provinciana” que denuncia Sam Abrams

Escola Mallorquina

L
S e b a s t i à A l z a m o r a

a nit de dissabte passat,
poques hores després
que una munió (una
majoria, posem?) de
conciutadans i conciu-
tadanes de la molt di-

versa i cosmopolita Catalunya, amb els
seus mitjans de comunicació públics i
privats al capdavant, es postressin, cu-
rulls de felicitat, davant de la Gran
Costellada que van celebrar a Madrid,
tenia lloc a la plaça del Rei (monàr-
quica també, per tant, o monòrquica,
per dir-ho com Barnils?) un concert
absolutament memorable a càrrec de
la banda manacorina Espiral d’Em-
bulls, que duia a escena el seu últim
treball discogràfic, L’edat de plàstic, en
què posa música a una tria de textos de
poetes catalans (des de Ramon Llull i
Ausiàs March fins a David Castillo,
Bernat Nadal i Sebastià Sansó, passant
per clàssics moderns com Miquel Àn-
gel Riera, Blai Bonet, Miquel Bauçà i
Joan Brossa), entre els quals ha tingut
la generositat d’incloure’m. Ni tan sols
aquesta circumstància aconsegueix fer
perdre interès a un disc lluminós, de
melodies rodones, textures esplèndi-
dament matisades i veus exultants,
que transmeten una incontestable ex-
posició de joie de vivre, i on, dins la bri-
llantor general, fulguren amb lluentor
especial un Per sobreviure-ho tot, de Mi-
quel Àngel Riera, a ritme de rumba; un
Ja t’he vist en bicicleta, de Miquel Bauçà,
amb arranjaments de Pascal Comela-
de; un Inexorablement, de Sebastià San-
só, que és pura fibra sensible; una
preciosa La cala, de Blai Bonet, que
convoca llàgrimes d’alegria, i una ver-
sió amb trempera de La fera ferotge, del
gran Ovidi Montllor. Amb tot, sobre-
surt encara amb més prominència, pel
respecte exquisit amb què els Espiral
d’Embulls l’han tractat, el Cant espiri-
tual de Josep Palau i Fabre: l’enregis-
trament consisteix només en el poeta

recitant el text amb dicció
greu i clara, i, en segon
terme, un lleu acompa-
nyament coral amb les
veus de tots els membres
del grup. I tal qual es tro-
ba el tema al disc el van
dur a l’escenari, amb la
presència d’un Palau i Fa-
bre que un parell d’hores
abans havia retut home-
natge a la memòria del
seu amic Joan Vinyoli i
que, a frec de la mitjanit,
agraïa emocionat, amb les
mans enllaçades davant la
cara, la llarga ovació que
li dedicava a peu dret un
públic que estibava la
plaça del Rei amb l’ex-
pressió del seu agraïment
per l’art del mestre.

Dos dies abans, el di-
jous 20, vaig tenir ocasió
de presentar un altre acte
que, com el concert de
l’Espiral d’Embulls, for-
mava part del programa
de la Setmana de Poesia
de Barcelona. Es tractava
d’un recital de poetes jo-
ves de Mallorca, Menorca i
Eivissa, organitzat per
l’Espai Mallorca en home-
natge a Joan Alcover i Mi-
quel Costa i Llobera, de
qui enguany es comme-
moren els cent cinquanta
anys dels respectius nai-
xements. Deixant de ban-
da que l’etiqueta de poeta
jove és una de les més in-
còmodes, per elàstiques i enganxoses,
de totes les que pot rebre un escriptor
en aquest país (no sé què ho fa que ar-
reu sovintegem “poetes joves” que
pentinem cabells blancs o calbes, i de
més garruts i tot: recordo que fa uns

anys Joan Brossa em va dir que s’inte-
ressava molt per la jove poesia catala-
na, i a manera d’exemple va elogiar
l’obra “d’aquell noi, el Pere Gimfer-
rer”). El fet és que els menorquins Joel
Bagur i Biel Pons (Òscar Bagur hagué

d’absentar-se a darrera
hora, però es llegiren po-
emes seus), els mallor-
quins Andreu Gomila,
Melcion Mateu i Sebastià
Sansó, i l’eivissenc Toni
Ribas oferiren un recital
d’alta intensitat, amb els
corresponents poemes
propis i una selecció de la
part menys òbvia de les
obres dels dos cappares de
l’Escola Mallorquina, que
aquell vespre revisqué al-
menys per una estona,
actualitzada i millorada
(fantàstica l’Anacreòntica
d’Alcover, que per si sola
deixa en evidència un ca-
bàs de poetes de la pretesa
i soi-disant avantguarda
d’ara). Tot molt bé, doncs.
Només una constatació
amarga: que jo sàpiga, a
data d’avui aquest és el
primer acte commemora-
tiu del cent cinquantè
aniversari d’Alcover i
Costa a Barcelona, i no em
consta que se’n prevegi
cap més. Bé: ja és de raó
que els poetes illencs i
una entitat com l’Espai
Mallorca retin homenatge
als autors de Cap al tard i
de les Horacianes, però que
al Cap i Casal ningú més
no estigui per la labor no
deixa de ser una nova i
estrepitosa mostra del to-
tal desinterès de Barcelo-
na per exercir el paper

que li correspon com a capital de la
cultura catalana. Té raó Porcel quan
insisteix a afirmar que Alcover i Costa
són dos poetes fonamentals de la lite-
ratura catalana moderna, autors d’una
obra molt més valuosa que la d’altres
que han merescut pompa i trompete-
ria immoderades, i mereixedors –pot-
ser especialment Costa i Llobera– d’un
lloc canònic d’honor, al costat d’un
Verdaguer, per exemple. En lloc d’això,
s’han de conformar amb un modest i
únic acte, gairebé ja més de desgreuge
que d’homenatge, a càrrec dels qui no
han deixat de ser, com ells van ser-ho
també, perifèrics en el sentit més sag-
nant de la paraula. Si la fragmentació
o esquarterament de la cultura catala-
na en comunitats autònomes ha de
convertir-se en irreversible (el mateix
dia 20, Sam Abrams publicava un ar-
ticle en aquestes pàgines sobre aquesta
qüestió), si resulta que hem de prio-
ritzar la reverència provinciana als es-
criptors catalans en llengua castellana
–la majoria força mediocres, per cert–
per davant de la manifestació del res-
pecte degut a les nostres figures mi-
llors, aleshores podem anar tancant la
barraca. O bé aprendre de l’escola
l’Espai Mallorca i dels Espiral d’Em-
bulls i començar a adquirir el costum
d’aplaudir, i a peu dret si l’ocasió ho
val, la literatura escrita en la nostra
pròpia llengua, ni que sigui per variar.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor
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(l’eterna toponímia de la infàmia
d’Occident), que recordem exclusiva-
ment per les mirades i els cossos dels
martiritzats, ens sorprenen, aquestes,
pels rostres somrients dels botxins,
que semblen jugar a una pantomima
més teatral que real. Els soldats i les
soldats no solament riuen, en el gest
d’humiliar homes gairebé sempre en-
caputxats (i que, per tant, no poden
tenir la percepció exacta d’allò que
està passant), sinó que miren a la cà-
mera, posen per a la càmara, com si el
seu gest fos pensat i realitzat justa-
ment per un fotògraf. La sospita que
aquelles escenes hagin estat prepara-
des per algun director d’escena és
molt forta, i té favor seu un argument
molt persuasiu: la unanimitat amb la
qual els soldats que ara són processats
es defensen dient que obeïen ordres
dels superiors. En aquesta perspecti-
va, el soldat-fotògraf que acaben de
condemnar, solament seria un cap de
turc, i en tot cas, simplement l’ope-
rador del fotomuntatge. Els directors
i guionistes s’haurien de buscar molt

més amunt. Amb això no vull dir que
les tortures de la presó d’Abu Ghraib
siguin inexistents. Les proves són in-
confutables (com ho demostra l’es-
cruixidora llista de sevícies provades
que fa el general Taguba), i el nombre
d’assassinats, com a conseqüència
dels maltractaments, va creixent dia a
dia. El que vull dir és que amb aques-
tes fotos l’exèrcit nord-americà està
assajant un nou tipus de tortura, que
podríem definir com a tortura col-
lectiva, ideològica i cultural, que s’a-
fegeix al sistema convencional de
tortura, que afecta el cos d’una per-
sona, i, per tant, és individual. Mos-
trant una dona que es burla dels ge-
nitals d’un àrab, l’objecte de la burla
no és el presoner (que, a més a més, té
el cap tapat, i, per tant, no pot sen-
tir-se humiliat per un gest que no
veu), sinó tota la comunitat nacional i
religiosa que s’identifica amb deter-
minats valors.

Em pregunto, llavors, quin sentit
tindria fer aquelles fotos si no esti-
guessin des d’un principi destinades a
ser publicades i contemplades a tot el

món. Una circulació solament inter-
na, perquè els militars puguin diver-
tir-se en els moments d’oci o d’orgia,
no té gaire sentit, ja que per a ells, que
són cristians, el sexe de les persones
no té cap valor religiós especial. La
humiliació sexual funciona solament
si la imatge és ensenyada als parents i
amics i coreligioniaris de la víctima.
D’alguna manera, és el conjunt d’a-
questa comunitat que es vol humiliar
mostrant anònims cossos nus vili-
pendiats.

La tortura com a espectacle plane-
tari destinat a destruir la moral de l’e-
xèrcit enemic (que s’identifica amb
tots els que creuen en el profeta Ma-
homa): és aquest el nou invent de l’e-
xèrcit americà. I si algú pensés que a
Bush el tir li ha sortit per la culata (pels
sentiments de fàstig que els seus sol-
dats provoquen arreu), que no s’enga-
nyi: el preu que la seva administració
paga en termes electorals no és res en
comparació amb la gran victòria en la
croada mediàtica que el cristianisme
celebra damunt de l’Islam.

■ Raffaele Pinto. Professor de filologia italiana a la UB


