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Narrativa
A tall d’antologia
Diversos autors
Pròleg de David Castillo
L’Esguard
Santa Coloma de Gramenet, 2005

Joan Josep Isern

Més d’una vegada
en aquesta matei-
xa tribuna he ex-
pressat el meu

desacord amb la idea que el
conte ja no interessa a ningú.
No és una impressió sense fo-
nament, la meva; ja fa temps
que el primer que et diu un
editor quan li parles d’un lli-
bre de narrativa curta és que
això ja no es ven, que han pas-
sat ja molts anys des que –a
propòsit dels fenòmens Cal-
ders, primer, i Monzó, poc
després– els lectors, els es-
criptors i els editors van des-
cobrir un gènere en aparença
còmode i utilitari fins que per
via de saturació se’n van can-
sar. No seré jo qui li negui un
fons de veritat a aquesta ar-
gumentació. Certament la di-

Crítica

fícil facilitat dels textos dels
dos autors que he citat més
amunt i l’aparent senzillesa
de les seves estructures nar-
ratives van enlluernar un
munt de gent que tenia una
certa traça a l’hora d’escriure
i uns quants editors que, sota
etiquetes generacionals o al-
tres subterfugis promocio-
nals, van intentar treure tot
el suc possible de la situació.
D’aquí plora ara la criatura,
crec. D’aquí i d’aquell altre
concepte no menys pervers
que associa el conte amb lite-
ratura de consum i la novel·la,
en canvi, amb un estadi més
proper a l’alta cultura. Com si
la qualitat es pogués mesurar
en termes de pes o de volum.

Vistos tots aquests antece-
dents em sembla una notícia
digna de remarca el fet que
Joan de la Vega, un editor poc
conegut encara però que pel
que es veu va pel món predi-
cant amb fets i no amb parau-
les, s’hagi decidit a obrir una
porta en forma de llibre a 23
narradors catalans d’ara ma-
teix. Com escriu David Casti-
llo en el pròleg, no es tracta
d’una antologia generacional
ni patriòtica. Hi ha gairebé

vint anys de diferència entre
el més gran –Jordi Cervera,
1959– i la més jove –Sandra
Comas, 1977– i en la nòmina
dels antologats s’alternen au-
tors d’èxit i amb una biblio-
grafia extensa com ara M.
Serra, T. Sala i A. Sánchez
Piñol, amb d’altres de molt
menys coneguts. Sense obli-
dar l’aportació de gent amb
obra interessant ja publicada
com ara P. Guixà, Llort, A.
Castells, H. Bofill, S. Rafart, J.
Llavina, E. Piquer, J. Cabré i
M. Zabala. Pel que fa a temes
i estils ens trobem amb un
amplíssim ventall que va des
de l’al·legoria futurista a la crí-
tica social passant pel realis-
me quotidià, la fantasia sur-
realista i el retrat intimista.

L’editor no es proposa in-
ventar-se un nou moviment,
ens ho adverteix el prologuis-
ta: “Potser sí que hi ha escrip-
tors que no hi són perquè no
hanpogutonohanvolgutser-
hi, però en tot cas el que es
presenta és una selecció gua-
nyadora, campiona”. És cert.
A tall d’antologia és una foto-
grafia, feta amb un gran an-
gular, que mostra l’excel·lent
salut de la narrativa catalana.

Poesia
El monestir: un
homenatge a Miquel
Costa i Joan Alcover
Miquel Julià
Premi al certamen del Seminari
1949. Pròleg de Pere Fullana.
Documenta Balear. Palma, 2005

Melcion Mateu

Miquel Julià té una
llarga trajectòria
com a defensor de la

llengua i la cultura a Mallor-
ca. Assagista i poeta, li devem
títols com ara Mallorca. Can-
çons tradicionals (1969),
Nacionalisme reivindicatiu
a Mallorca (1994), Canço-
ner tradicional de Mallorca
(1998) i Paraules al vent
(2000), a banda de les seves
col·laboracions regulars al
diari local Última hora. Amb
El monestir (1949), l’autor
recupera una obra de joven-
tut que constitueix no tan
sols un homenatge tardà als
capdavanters de l’Escola Ma-
llorquina –Joan Alcover i Mi-
quel Costa i Llobera–, sinó el
testimoni dels gustos i les
possibilitats literàries d’una
època certament hostil a tota
manifestació cultural en llen-
gua catalana. Al seminari,
Miquel Julià coincidí amb un
jove Blai Bonet que poc des-
prés va haver d’ingressar al
sanatori antituberculós de
Caubet (Bunyola). A la ma-
nera d’apèndix, el volum in-
clou cartes i poemes prime-

rencs de Bonet, significativa-
ment fidels a la mateixa línia
estètica.

El recull de Julià, breu i
humil en els propòsits, es re-
geix per una arquitectura im-
pecable. Inclou dues èglogues
dialogades entre els perso-
natges Formós i Alfidi i diver-
sos cants i cors de monjos. Es
tracta de poesia religiosa
d’alenada mística, en què els
protagonistes contemplen
metafòricament l’Assumpció
de Maria al Paradís. Tant per
l’estrofisme com per l’atmos-
fera classicitzant, els versos
de Julià es mostren més pro-
pers al model de Costa que al
d’Alcover.

En termes generals, no és,
ni ho pretén, cap proposta in-
novadora, fins i tot es pot afir-
mar sense escrúpols que es
tracta d’una poesia anacròni-
ca des de la historiografia li-
terària més elemental. Però,
malgrat tot, aquests versos
de joventut de Miquel Julià
ens mostren quina era la po-
esia que un règim oberta-
ment contrari a tota expres-
sió literària en català estava
disposat a admetre quan tot
just començava a obrir-se.
En els versos de Julià no hi
manquen moments ingènua-
ment graciosos, i és precisa-
ment aquesta ingenuïtat i
aquesta gràcia el darrer refu-
gi per a la poesia quan les
coses van mal dades. Des de
la Guerra Civil, a Mallorca la
cultura es trobava en un es-
tadi de letargia, i les muses de
la postguerra no s’havien aca-
bat de deixondir.

La poesia
en hibernació

Fotografia amb
gran angular

Ada Castells és un dels 23 narradors d’‘A tall d’antologia’. XAVIER CARRION

Assaig
Libertad y sentido
en las sociedades
democráticas. Haber-
mas frente a Adorno.
Iñaki Esteban
Biblioteca Nueva Ayuntamiento
de Bilbao, 2005

M. Veloy Planas

Amb el present assaig Este-
ban es proposa compren-

dre els temps actuals, en
què la tecnologia ha globa-
litzat les societats capita-
listes. I ho fa partint de
l’anàlisi de dos pensadors
com són Max Weber i Jür-
gen Habermas, que reivin-
diquen, cadascú en el seu
moment històric, el vell
projecte il·lustrat: un poder
que actuï de manera que
els individus que confor-
men la societat se sentin
part integrant d’aquesta i,
al mateix temps, puguin

exercir lliurement una ra-
cionalitat responsable i au-
tònoma.

Així, Iñaki Esteban s’en-
dinsa en el pensament de
Max Weber a partir de la
premissa d’aquest segons la
qual l’individu de l’època ca-
pitalista viu en una societat
que, regida només per la raó
instrumental, ha perdut
una dimensió religiosa que
és indispensable en la rela-
ció entre els membres de la
comunitat. La societat capi-

talista, aleshores, es con-
verteix en una “gàbia de
ferro” en la qual l’individu es
veu abocat a un desassosse-
gant absurd. Per evitar
aquest sentiment, però,
Weber advoca per una soci-
etat religiosa en la qual ca-
bria l’orgullós nacionalisme
alemany de classe mitjana
que votà i seguí Adolf Hitler.

Conscient d’aquesta pa-
radoxa, i per tal d’esme-
nar-la, Jürgen Habermas
proposa la teoria de l’acció

comunicativa: els indivi-
dus s’han de relacionar
entre ells per mitjà d’una
raó comunicativa que per-
meti una interrelació
entre els subjectes de tal
manera que creïn un sen-
tit comunitari que, al seu
torn, formarà un estat
d’opinió que incidirà en el
poder que ordena la socie-
tat. Arribat a aquest punt,
Esteban admet que la pro-
posta d’Habermas ha fra-
cassat a l’hora de dur-la a

la pràctica, però, en comp-
tes d’explicar com i per
què, es limita a reactualit-
zar-la: en la societat globa-
litzada d’avui el poder ha
de ser capaç d’evitar els
perills que suposen tant
els anarquitzants com els
neoconservadors, i ha d’in-
tegrar la diversitat social.
Sembla, però, que els pro-
blemes socials continuen
sent més complexos del
que voldrien aquestes ve-
lles bones itencions.

Les velles bones intencions

Assaig
Abuelas, madres,
hijas. La transmisión
sociocultural del arte
de envejecer
Anna Freixas, editora
Icaria. Barcelona, 2005

Xavier Filella

L’obra que coordina
Anna Freixas, psicò-
loga de la Universitat

de Còrdova, acull un seguit de
reflexions i testimonis que
despleguen una perspectiva
femenina i feminista sobre
l’envelliment. De dones grans
que tenen la saviesa que ator-
ga el temps fins a dones joves
plenes d’interrogants oferei-
xen les seves experiències
sobre la presència de la dona
en el món laboral i el món do-
mèstic, amb l’objectiu de
construir un discurs en què
les dones es reconeguin. Els
seus arguments contrasten
amb els estereotips d’una so-
cietat tan marcadament ju-
venil i masculina com la nos-
tra. Entre altres, participen
en el volum Mireia Bofill i
Núria Casals, que documen-
ten les xarxes de dones, Do-
lores Juliano, que reflexiona
sobre el saber de les dones, i
Pilar Sampedro, que parla de
la sexualitat en la vellesa.

Miquel Costa i Llobera. ARXIU

Perspectiva
feminista
sobre
la vellesa

Mireia Bofill. F. MELCION


