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Poesia
Les illes d’or. Nerta
Frederic Mistral
Traducció de Lluís Guarner
i Jacint Verdaguer
Pròleg de Joan Antoni Millón
i Emili Casanova
Editorial Denes
València, 2005

Pau Dito Tubau

La recuperació del lle-
gat literari de Mistral
durant els darrers

anys per part de catalans i
de valencians no és gratuïta
ni té només a veure amb la
importància literària del
principal escriptor en occità
de la Provença del vuit-
cents i principis del nou-
cents. La migrada Renai-
xença valenciana va cele-
brar el primer centenari del
naixement de Mistral de
manera anàrquica, gairebé
apolítica, en amalgama mal
avinguda de conservadors,
liberals i progressistes de
l’època com a síntesi d’unes
reivindicacions més o
menys temorenques, entre
la falta d’autoestima col·lec-
tiva i els esforços personals
d’uns quants esperits in-
transigents. Un d’aquests
últims va ser Sanchis Guar-
ner, traductor aleshores
(1930) del recull miscel·lani
de poemes mistralians Les
illes d’or, que comptava amb
només vint-i-vuit anys però
era un valor literari del tot
consolidat. La seva carrera
posterior el va refermar i
aprofundir, si bé va ser el
vessant erudit i científic el
que li va reportar més pres-
tigi. No podia ser altrament:

Crítica

Narrativa
Pascal Comelade
et Arsène Lupin
Joan-Lluís Lluís
Editorial Mare Nostrum
Perpinyà, 2005

Pere Pons

Tot sovint hi ha cer-
teses que no són
més que aparences
de realitat per sos-

tenir un món que no
s’aguanta per cap banda.
L’escriptor rossellonès Joan-
Lluís Lluís, com a mínim, no
està disposat a creure tot
allò amb què ens volen fer

combregar i posa la guàrdia
ferma a l’hora de fondre fic-
ció i realitat en una mateixa
dimensió. La seva capacitat
d’observació, escèptica i de-
ductiva alhora, és el que li
ha permès revelar després
de molts anys d’admiració i
amistat que el gran músic
Pascal Comelade no exis-
teix. La seva investigació,
exposada pas a pas en
aquest llibre d’edició rever-
sible en dos idiomes –català
i francès–, determina que la
figura de l’autor d’Un tal
jazz no respon a la seva
identitat però tampoc a un
holograma ni a cap altra re-
presentació espectral, sinó
a la reencarnació del cèlebre
detectiu de guant blanc

creat per Maurice Leblanc,
Arsène Lupin. Les proves de
la seva investigació són real-
ment enginyoses i, en el
fons, són la millor manera
de posar al descobert l’ima-
ginari surrealista i singular
que conforma precisament
el misteri sonor de les com-
posicions d’aquest Comela-
de-Lupin. Irònic, intel·li-
gent, brillant i, fins i tot, eru-
dit, aquest nou treball de
Joan-Lluís Lluís incideix en
la realitat d’una cultura de
vida inexistent –la catalana
al Rosselló– a través d’un ar-
tista únic que ha editat més
d’una trentena d’excel·lents
discos malgrat ser el primer
que no sap on trobar-los.
Existeixen?

Un misteri sonor

La musa
valenciana

Ángel Crespo: terra, foc, aire i aigua

El músic Pascal Comelade ha estat relacionat amb Arsène Lupin. RUTH MARIGOT

Qui
perd els
orígens...

Assaig
Els orígens
de la llengua
Lluís Gimeno Betí
Bromera
Alzira, 2005

Manel Garcia Grau

Entrebancats ben sovint
per nomenclatures
confusionàries i teori-

es sobre l’origen del català al
País Valencià, els ciutadans
valencians farien molt bé si es
llegirenlespocmésde130pà-
gines d’aquest rigorós i il·lus-
tratiu estudi de Lluís Gimeno.
El lector d’aquestaobrahitro-
barà, ni més ni menys, una
síntesi de la història del cata-
là des del seu naixement fins
al segle XIII, un període en el
qual actuaren un seguit de
factors culturals, històrics i
polítics molt importants i que
donarenalaprimitiva llengua
–nascuda nord enllà del riu
Sénia– la fesomia romànica
posterior. És un llibre, per
tant, rigorós i amè, divulgatiu
i ben fonamentat, amb una
anàlisi que se situa sobre dos
eixos: en primer lloc, posa
una altra vegada damunt la
taula a les dues primeres
parts els documents en què el
catalàesfeiacadavegadamés
concret en el registre escrit; i,
ensegonterme, lapartenquè
s’assenyala i analitza filològi-
cament alguns textos prime-
rencs de l’època literària, in-
serits al final en un seguit
d’annexos. Tant de bo llibres
com aquests no ens feren
falta. Però al País Valencià, i
d’aquí l’encert d’aquesta
col·lecció, encara ens són tan
necessaris com l’aire.

Poesia
La realidad entera.
Antologia poètica
(1949-1995)
Ángel Crespo
Tria i pròleg d’Alejandro Krawietz
Galaxia Gutenberg/
Circulo de Lectores.
Barcelona, 2005.

Concha García

Deu anys després de la
seva mort, l’obra poè-
tica d’Ángel Crespo

(Ciudad Real, 1926 - Barce-
lona, 1995) comença a gua-
nyar el reconeixement crític
i editorial que es mereix. Els
que el vam conèixer aquí, a
Barcelona, ciutat on es va es-

tablir el 1987, després de la
seva llarga estada a Puerto
Rico, com a docent i amb la
seva dona, Pilar Gómez Be-
date, sabíem que era una
persona que posseïa el do
d’escoltar i que era un dels
intel·lectuals més discrets
d’aquest país. Excel·lent
compilador, biògraf i crític,
les seves traduccions de Fer-
nando Pessoa, Dante, Pe-
trarca i Guimarães Rosa són
més que notables. Com bé
ens diu al pròleg Alejandro
Krawietz, poques vegades en
la nostra història hem tingut
una festa del coneixement
com la que provoca la trajec-
tòria cultural d’Ángel Crespo.

Aquesta antologia està
concebuda sota dos propò-
sits. El primer fa referència

a la contemporaneïtat de la
poesia d’Ángel Crespo pel
que hauria de ser l’horitzó
d’expectatives d’un lector
contemporani. En segon
lloc se centra en la selecció
d’alguns llibres o fragments
de llibres, cosa que exclou
alguns dels poemaris de la
primera etapa. Sens dubte,
aquesta selecció s’ajusta a la
mida d’aquell lector còmpli-
ce que busca el compilador.
Com el mateix Ángel Crespo
va escriure: “Temo les pa-
raules que dic perque sé que
m’acosten al que no sóc
capaç de dir”. La seva poesia
és una barreja entre el que
és racional i el que és intuï-
tiu que en la dècada dels 70
desenvoluparia una de les
poètiques menys conegudes

i més personals d’aquest
país, i oferia a la nostra tra-
dició un veritable culturalis-
me centrat en l’humanisme
que s’abocarà en la seva pos-
terior trajectòria, caracte-
ritzada per una profunda re-
flexió sobre el sentit de
l’existència. Sentit que me-
taforitzaria en els quatre
elements: terra, foc, aire i
aigua. La seva poesia és un
fluir de preguntes que con-
tenen la seva resposta en la
mateixa poesia: “No es du-
radero nada que no engen-
dre la sombra, / ni acabo la
intención / de una respues-
ta a la pregunta / que que-
ramos hacerle; sí a la que
ella / nos formula a sabien-
das / de que no le sabremos
responder”. Variacions del

mateix tema seran les cons-
tants d’aquesta poesia dota-
da d’una gran dosi de sim-
bolisme i panteisme. Potser,
en alguns poemes, sobretot
els dedicats a amics i perso-
natges històrics, aquesta po-
esia resulta massa intel·lec-
tualitzada, hi falta l’home
més pròxim a la vida, molt
més present en els seus pri-
mers llibres. La mort i la
seva acceptació mitjançant
la percepció de l’infinit, el
plaer de viure, l’instant vital
en els elements de la natura,
remeten a una veu poètica
que afina en els temes me-
tafísics i de tradició hermè-
tica. Aquesta trajectòria la
iniciarà el poeta manxec el
1982 amb la publicació d’El
aire de los dioses.

Aquesta antologia, a més,
planteja l’obra d’Ángel Cres-
po en diverses etapes orga-
nitzades per reivindicar
més presència de l’autor en
el cànon poètic. Última-
ment no falten recopilaci-
ons de la seva obra. La re-
vista Quimera li ha dedicat
un monogràfic en el núme-
ro 254. El premi d’assaig de
la fundació Gerardo Diego
va ser concedit a Jordi Ar-
danny per un estudi sobre la
poesia de Crespo –i ha estat
traduït també a l’editorial
Pre-textos– i, finalment, la
Fundació Jorge Guillén ha
editat Ángel Crespo (Con el
tiempo, contra el tiempo),
un bonic títol que dóna fe de
la preocupació existencial
d’aquest excel·lent poeta.

la col·laboració en obres
com ara el Diccionari bale-
ar-català-valencià i l’Atlas
lingüístico de la península
Ibérica, l’assaig La llengua
dels valencians (1933, refós
i reeditat diverses vegades)
i la gramàtica més descrip-
tiva que normativa del va-
lencià, Gramàtica valencia-
na (1950), són només algu-
nes de les fites de la seva
obra d’estudiós. Les traduc-
cions de poesia van ser una
altra de les dèries que el van
perseguir d’instint des de
ben jove. Iniciades com a
exercicis escolars, no va dei-
xar de dedicar-s’hi tant en
català com en castellà, fins
a donar a conèixer Verda-
guer i altres poetes catalans
al públic castellà en diverses
ocasions. La nòmina inclou
poetes occitans, francesos,
italians, russos, alemanys...
El Mistral de Guarner és
d’allò més fidel a l’original,
metre, ritme i rima incloses.

Frederic Mistral. ARXIU


