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De quan
es ballava

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

El llibre de les sardanes.
Salvador Bonavía. Barcelona, 1923.

É
s el volum setè de la Biblioteca
Bonavía i es presenta com el “re-
cull de les millors sardanes que
s’han escrit”. La coberta, blau
sobre cru, reprodueix, entre el

títol i el preu –60 cèntims, de pesseta,
naturalment– a peu de pàgina, una il-
lustració de Robert que mostra, amb tocs
humorístics, una ballada de sardanes: a
l’era del mas, rellotge de sol a la façana,
dos homes enfilats dalt d’un cadafal to-
quen l’un la tenora i l’altre el sac de ge-
mecs, mentre a peu pla una rotllana de
deu persones, canònicament alternades
les de gènere femení amb les de gènere
masculí, no tant per edats, elles totes
d’una bellesa jovenívola i pubillesca es-
clatant, ells llevat d’un, el que balla més
baliga-balaga, que vellegen o són ja en
plena senectud, mira de marcar el pas, cal
dir que amb cert desordre si ens fixem en
la posició de peus i cames i en la inclinació
dels cossos; s’ho mira un home ferreny i
ventreplè, amb gaiato, i, assegut al seu
peu, un minyó amb gos, tots, tant els que
s’ho miren com els que sonen i els que
ballen, abillats amb espardenyes, faixa i
armilla o davantal amb randes i mocador
a l’espatlla, segons el gènere, igualment
barretina o reixeta.

Gires full i, rere la falsa portada, la
portada interior afegeix, a més de les da-
des de l’editor –Salvador Bonavía, llibre-
ter, amb seu a Tapineria, 4, de Barcelona–,
l’esment que som davant una tercera edi-
ció i el nom dels autors dels textos: Mara-
gall, Pitarra, Guimerà, Apeles, Mestres [sic
la l i la coma], Iglesias, Ribot i Serra, Gual,
Rusiñol, Folch i Torres, Llongueras, Masi-
fern i altres, a més d’un pròleg d’en
Francesc P. Curet. Un boix il·lustra la pà-
gina amb un motiu floral i una natura
morta d’instruments de vent. Al dors, sota
el segell de l’editor llibreter la llegenda,
habitual en l’època, “és propietat”.

I, a continuació la Presentació de Curet,
datada el 1919, que és tota una reivindi-
cació: “La sardana reuneix tots els atributs
de generalitat i d’arrelament que dónen el
caràcter de nacional a tot açò que és pa-
trimoni tangible i espiritual dels cata-
lans”, diu, i de seguida relaciona els prin-
cipals entre els atributs al·ludits, com ara
l’antigor, la noblesa i la germanor. Des-
prés exalça la figura d’en Pep Ventura i el
moment de plenitud que adverteix: “La
sardana ha sigut cantada modernament
pels nostres més il·lustres, i adquirint cada
dia més importancia com a manifestació
artística, s’ha fos encertadament amb la
música choral, ha entrat triomfalment en
l’escena lírica i va substituint honorable-
ent i dignament en ço que li és possible,
les cançons degradants i pocasoltes amb
que venien ofenent la civilitat i el bon gust
les cantatrius dels music-halls”. Aquest es-
perit bel·ligerant és, se’ns diu de seguida,
el que motiva l’aplec de lletres de sardanes
que es ballen o que esperen ser harmo-
nitzades, que és el present volum. Un altre
boix, que representa una ballada un punt
eixelebrada, fa de colofó de la pàgina.

L’Elogi de la sardana, de Joan Maragall,
fa el fet com a Proemi i, a continuació,
segueixen vint-i-nou poemes, entre els
quals alguns de prou reconeguts com
ara L’Empordà, de Maragall, La santa espi-
na, de Guimerà i El saltiró de la cardina, de
J.M. Francés.
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El premi Nobel egipci Naguib Mahfuz

Un Déu únic
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Naguib Mahfuz, Akhenaton, el rei
heretge. Traducció d’Isaïes Minetto.

Bromera. Alzira, 2004.

A
proximadament mil qua-
tre-cents anys abans de Crist
Amenhotep IV va esdevenir
faraó d’Egipte. Durant el seu
regnat es produí una revolu-

ció religiosa que sacsejà els seus do-
minis, impulsada per ell mateix, que
es canvià de nom pel d’Akhenaton i
feu construir una nova capital, Akhe-
taton. Casat amb Nefertiti, va
abolir el culte d’Amon i va in-
tentar imposar la fe en un Déu
únic, al qual va dedicar notables
himnes compostos per ell. El seu
intent d’establir una religió ba-
sada en l’amor va fracassar.

Naguib Mahfuz (el Caire, 1911)
és un escriptor en llengua àrab
amb una extensa obra i amb di-
versos registres, de la qual cal
destacar El carreró dels miracles,
Fills del nostre barri, Miramar i La
maledicció de Ra, entre d’altres. El
conjunt de la seva obra va me-
rèixer el premi Nobel de litera-
tura del 1988.

La primera edició en àrab d’ A-
khenaton, el rei heretge va aparèixer
el 1985. La novel·la de Mahfuz té
una estructura molt simple. Un
jove noble de la generació pos-
terior al faraó es proposa desco-
brir el misteri que envolta el rei
heretge, accentuat per la pre-
sència de Nefertiti presonera en
el seu palau d’Akhetaton, una
ciutat fantasma, antiga capital
del regne, en ruïnes.

Proveït d’una carta del seu

pare, contemporani del faraó, el jove
s’entrevista amb catorze testimonis de
la vida d’Akhenaton els quals, com era
d’esperar, il·luminen o desdibuixen
aspectes de la personalitat del rei he-
rètic.

El primer entrevistat és el gran sa-
cerdot d’Amon, que relata els primers
passos d’Akhenaton, que de molt jove
manifestava una notòria predilecció
per Aton i menystenia el culte d’A-
mon. Descriu el futur faraó com una
persona fràgil, de posat femení i gro-
tesc. Aquí prenen un notable relleu la
seva mare, la reina Tiy i la misteriosa
i bella Nefertiti. El savi Ay, pare de
Nefertiti i preceptor del faraó, com-

pleta en part la imatge d’Akhenaton i
les característiques de la nova fe pre-
dicada pel monarca i imposada als
seus immediats col·laboradors. Se-
gueixen Horemhab, el general en cap
dels exèrcits imperials i amic d’infan-
tesa del rei; Bek, l’amic escultor del
faraó, artífex de la nova capital; Ta-
du-Hepa, segona esposa del pare del
rei i primera dama de l’harem; Tutu,
el sacerdot d’Amon, infiltrat en la cort
del seu enemic; Tiy, la segona dona del
savi Ay, madrastra de Nefertiti;
Nut-Najmat, germanastra de Nefertiti
i enemiga secreta d’aquesta; Miri-Ra,
sacerdot del Déu únic; May, general
d’Akhenaton, que no comprenia la
fal·lera religiosa del faraó; Hahu, el
cap de la guàrdia personal del rei que,
malgrat el seu ateisme, no va aban-
donar mai Akhenaton; Nakht, el pri-
mer ministre; Bintu, el metge perso-
nal del faraó, que confirma la salut
mental del rei; i, finalment, Nefertiti,
el personatge més enigmàtic i clau de
tota la història.

Així, a la manera d’un gran
retaule, per la superposició d’i-
matges diferents, el lector s’a-
propa a la complexa personalitat
d’Akhenaton i a les característi-
ques de la seva fe. Era el faraó un
visionari? Era un místic sincer?
Els conversos a la religió del Déu
únic simulaven una fe que no
sentien? Era impotent el faraó?
Fornicava amb la seva mare? Ne-
fertiti era fidel al seu marit? ¿La
reina creia en el Déu únic o sola-
ment ho feia veure per ànsies de
poder?

Preguntes que només són con-
testades parcialment. Persistei-
xen moltes incògnites al final de
la novel·la, perquè els testimonis
donen el seu punt de vista, sem-
pre subjectiu i, possiblement, in-
teressat per tal d’amorosir la seva
personal intervenció en el drama.

Akhenaton, el rei heretge és una
remarcable novel·la històrica, que
té la virtut de deixar la veritat en
un clarobscur ambigu, com sol
passar en la vida real. La traduc-
ció catalana del sud d’Isaïes Mi-
netto està molt ben feta.

Viatge oriental
N A R R A T I V A

J O R D I C A R R I Ó N

Manuel Serrat Crespo,
Maruyme. Diario de viaje.

Reverso. Barcelona, 2004.

E
l postmodernisme literari ha
trobat en el recurs del ma-
nuscrit trobat alhora un re-
curs tècnic i una metàfora de
la seva condició. Tot ha estat

ja escrit i tan sols queda l’espai de la
nota al marge o a peu de pàgina, el
pròleg i l’epíleg d’un text central. L’es-
criptura suposadament perifèrica a un
centre ficcional que és el símbol de la
mateixa tradició. La proposta de Manu-
el Serrat Crespo en la seva novel·la Ma-
ruyme elabora aquest concepte. En la
seva escriptura s’entrellacen la poesia,
la narració de viatge i l’assaig. L’autor
(ben conegut en l’àmbit de la traducció
literària) esdevé traductor i editor del
text Naka no Hosomichi (Sendas a los aden-
tros), suposadament escrit el segle XVII.
Aquest relat explica el viatge que fa el
jove Maruyme tot perseguint el seu
mestre Basho, conegut poeta i filòsof
zen. En primera persona, doncs, el jove
narra el seu itinerari i reprodueix els
haikus que li provoquen les experiènci-
es quotidianes. El lector es converteix en
l’ombra de l’ombra, en un vertiginós
recorregut per tot allò que el viatge
condensa: la vida, la passió, el poder, la

bogeria, la mort, la poesia. Sí: la poesia.
Segurament el tema principal de la no-
vel·la de Serrat Crespo és la filosofia de
la poesia. El llibre és encapçalat per
dues cites del Diccionario de las artes
(1995), de Félix de Azúa, un dels títols
paradigmàtics per entendre l’estat de
l’art en la darrera postmodernitat his-
pànica. “Se desaconseja vivamente al artista
escritor que componga haikús japoneses. Ni
japoneses ni de ningún otro lugar. Nada de
haikús [...] Sobre la poesía, cuanto menos se
diga, mejor. La poesía es la ‘verdad’ del arte”.

L’autor de Maruyme reprodueix en
l’epígraf aquestes paraules com si es
tractés d’un desafiament. Perquè el seu
projecte es basa precisament en la vo-
luntat de trobar una manera de parlar
de la poesia i de crear haikus. A favor hi
juga el seu gran coneixement de la tra-
dició oriental, la seva habilitat tècnica
per a la confecció de versos i el disseny
impecable d’una arquitectura novel·lís-
tica capaç de mantenir la il·lusió de la
ficció durant dues-centes pàgines.
M’explico: la introducció, amb una in-
tel·ligent hibridació de contigut erudit i
de falsa biografia, aconsegueix situar el
lector en el segle XVII japonés, comu-

nicar-li l’interès per la poesia oriental i,
sobretot, crear un pont entre un con-
text llunyà i el nostre, receptor: Maryu-
me vol dir ulls rodons, trets físics heretats
d’un pare exjesuita espanyol; personat-
ge mestís, com el mateix llibre. Després,
la història, escrita en un castellà lleu-
gerament anacrònic, conté suficient
intensitat lírica i punts d’inflexió per-
què la teorització del vincle entre tràn-
sit de pelegrí i poesia estigui, latent, en
un segon pla. El de la subtilesa.

Malgrat tot, quan vaig passar la dar-
rera pàgina del volum em va quedar la
sensació d’haver llegit un experiment.
Les caixes xineses emmagatzemen aire
entre cada nou nivell narratiu. Azúa
segurament tingui raó. Sospito que ni la
nostra època històrica (la postmoderni-
tat) ni el corrent artístic que hi predo-
mina (el postmodernisme) són els més
adients per a haikus ni poesia. L’expe-
rimentació i el risc són, no obstant,
imprescindibles. Com en altres escrip-
tors fonamentals, la gosadia de Serrat
Crespo es relaciona amb l’exploració de
les possibilitats literàries del viatge.
L’escriptor té el deure d’arriscar-se. El
lector, però, té dret al dubte.


