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Armand Obiols i Mercè Rodoreda el 1939 a França

El crit secret
d’Armand Obiols

A S S A I G
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Armand Obiols, Bordeus, 45.
Fundació La Mirada.

Sabadell, 2004.

A
rmand Obiols
–pseudònim de Joan
Prat– és un de tants
escriptors que Enri-
que Vila-Matas hau-

ria pogut incloure a Bartleby y
compañía, és a dir, un autor
d’obra escassa i força descone-
guda, i, no obstant, escriptura
impecable i preocupació cons-
tant per la literatura –és per
tot això que Pere Gimferrer sí
que l’inclogué a Los raros–.
Membre de la Colla de Saba-
dell al costat d’Oliver i Trabal,
parella de Mercè Rodoreda i
corrector de les seves novel·les,
crític sorneguer i implacable
–als textos recollits a Buirac–,
poeta de ressons ribians –a
Mirall antic–, va preferir man-
tenir-se en un quasi anonimat
a exhibir unes dots creatives
ofegades, sens dubte, per un
afany obsessiu de perfecció o
per un pudor esterilitzador. La
Fundació La Mirada, dedicada
a rescatar la Colla de Sabadell
i autors més o menys afins, ja
ens va oferir tant Buirac com
Mirall antic, i ara publica, en
forma de plaquette, una carta
que Obiols envià a Rafael Tasis
l’any 1945 des de l’exili a Bor-
deus.

De vegades pot semblar que
la dèria per publicar papers
més o menys privats d’escrip-
tors de prestigi respon més a

un fetitxisme d’uns pocs es-
pecialistes que no pas al valor
literari real, discutible, que els
textos puguin tenir. No és,
però, aquest el cas: l’escriptor
secret, autoexigent i mordaç
que fou Obiols demostra aquí,
una vegada més, una lucidesa
poc habitual, desenvolupa el
seu estil més brillant i exhi-
beix una ironia, a frec del sar-
casme, que ens el mostren
com un observador sagaç i
implacable d’un entorn –el

dels exiliats catalans a la im-
mediata postguerra– tan so-
vint propens a ser mitificat.
En efecte, la visió que en dóna
Obiols és a estones tan ferotge
com les crítiques de llibres
recollides a Buirac: la seva és la
veu d’un desencisat, un des-
mitificador i, en definitiva, un
pessimista lúcid capaç de dis-
tanciar-se de determinats as-
pectes d’allò que constituïa el
seu món. Després de la lectura
d’aquesta carta, l’original de

la qual ocupava vint-i-un fulls
holandesos mecanografiats,
s’entén –com també després
de llegir Buirac– el perquè del
seu obstinat silenci d’escrip-
tor: una lucidesa i un distan-
ciament radicals poden con-
duir fàcilment a la impotència
creadora, i més encara si s’a-
companyen d’una autoexi-
gència ferotge. Armand Obiols
no és, doncs, tant l’escriptor
que prometia i que no va po-
der ser com l’escriptor que,
simplement, no va arribar a
ser-ho per voluntat pròpia.

El present text –que va ser
publicat en part als Quaderns
de Perpinyà, i després als Qua-
derns de l’Exili, la mateixa dè-
cada dels 40, i que ocasionà
una certa polèmica– fou es-
crit, entre una grip i una
pneumònia, quan Obiols tre-
ballava al Service Central de la
Main-d’Oeuvre Etrangère, de-
penent del ministeri de Tre-
ball francès. Conté, entre al-
tres coses, una extensa i du-
ríssima desmitificació de Lluís
Companys –al llarg d’un pa-
rèntesi que ocupa sis
pàgines–, comentaris més

aviat burletes sobre l’estada
d’Agustí Bartra i Anna Murià a
la República Dominicana –on
van viure tot un any de fer
lectures de poemes en un po-
blat indígena–, la constatació
que “la doctrina del catalanis-
me s’agreja en proporció di-
recta a la distància”, queixes
sobre el seu sou i consideraci-
ons sobre les lectures que
anava fent –de Kafka a Julien
Gracq, passant per sant Tomàs
i Romain Gary.

FRASES AUTORETRAT
Si el to mordaç és predomi-
nant, trobem també frases en
què l’autor s’autoretrata: “Co-
neixent com coneixem tots
dos les paràlisis que frustren
massa sovint les meves decisi-
ons”. També hi ha agudes re-
flexions disfressades de frases
lapidàries i que transcendei-
xen la simple paradoxa apa-
rent: “Perquè el silenci, quan
depassa uns límits misterio-
sos, es torna terriblement
compacte, vibra furiosament.
T’ho diu un especialista. Tot
silenci tendeix al crit. O, al-
menys, el determina i l’aspira”.
Certament, Armand Obiols va
anar forjant un silenci com-
pacte que, en la seva vibració
furiosa, tendia a un crit secret.
Aquesta plaquette, tan petita i
poc voluminosa com elegant-
ment presentada per la Fun-
dació La Mirada –i que conté
un pròleg precís i aclaridor de
la professora Anna Maria Sa-
ludes i Amat–, n’és una mos-
tra, d’una lucidesa terrible,
una ironia ferotge i una ele-
gància d’estil exemplar.

CHARLES STEWART

El saxofonista nord-americà John Coltrane (1926-1967)

John Coltrane
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Coltrane
potser no
va ser el més
fervent
militant
en contra
del racisme

Martin Smith,
Jazz, racismo y resistencia.
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D
ir que la història
del jazz és la his-
tòria del segle XX
és potser una afir-
mació massa am-

pul·losa i genèrica per ser ac-
ceptada des del rigor i la in-
tegritat. Més precís seria con-
venir que, des del seu naixe-
ment als inicis de la passada
centúria, el jazz ha estat una
expressió artística a través de
la qual s’han canalitzat mo-
viments socials i polítics molt
concrets que han definit l’e-
volució d’un país imperi com
són els Estats Units.

Satisfà, en aquest sentit, el
desgreuge que ha permès que
una música sorgida de la
marginalitat i la discrimina-
ció s’hagi acabat convertint
en una de les aportacions
culturals més importants de
l’època contemporània. Així
com resulta totalment alliço-
nador constatar que la ma-
teixa societat que havia

menyspreat i renegat del seu
esperit –l’establishment nord-
americà– no ha tingut més
remei que acceptar-la com
una de les més grans contri-
bucions artístiques que ha
generat el seu poble.

La història del jazz és,
doncs, la història de les mi-
sèries i les grandeses huma-
nes i les biografies dels seus
principals artífexs exigeixen
l’embolcall d’una lectura po-
lítica i social de l’època que
els ha tocat viure per enten-
dre millor les característiques
i el significat del seu art.

Aquestes coordenades són
les que defineixen l’excel·lent
treball de contextualització
que ha fet Martin Smith al
voltant de la vida i obra del

saxofonista John Coltrane
(1926-1967), text del qual ara
podem gaudir gràcies a la
traducció de Gemma Galdón
per a la col·lecció Retratos del

Viejo Topo. D’una manera tan
hàbil com plausible, Smith se
serveix de l’evolució personal
i artística d’una de les més
grans icones del jazz per pos-

sar-nos en antecedents de la
càrrega de lluita, resistència i
llibertat que ha caracteritzat
tant el significat de la seva
música com l’actitud de bona
part dels seus intèrprets. Pot-
ser no va ser el més fervent
militant ni el més explícit
denunciant en favor de la
igualtat, la paritat dels drets
civils i en contra del racisme.

Altres noms, com ara els de
Max Roach, Cecil Taylor,
Charles Mingus, Miles Davis,
Dizzy Gillespie i fins i tot
Duke Ellington, estan més
directament associats a
aquest tipus de comporta-
ment que no pas el mateix
Coltrane. Però més enllà dels
graus de bel·ligerància i ve-
hemència que cadascun d’a-
quests músics hagi exposat
davant le injustícies, el com-
promís de Coltrane sempre
va anar en la mateixa direc-
ció. Per aquest motiu, ser-
vir-se de la vida i obra del
creador d’A Love Supreme com
a fil conductor de la narració
d’una època que permet as-
similar el jazz com una ex-
pressió de resistència i iden-
titat resulta no tan sols lícit
sinó absolutament necessari.
La qual cosa fa d’aquest llibre
una més que recomanable
obra de consulta comple-
mentària tant per als amants
específics del gènere com per
a tots aquells que, lluny
d’entendre l’art com un fruit
de la inspiració divina, l’as-
socien a un impuls vital de-
terminat per la realitat que
ens envolta.


