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Assaig
Ressons. Escrits a
favor de Catalunya
José M. Murià
Pagès Editors
Lleida, 2005

Xavier Filella

José M. Murià, nascut en
el si d’una família cata-
lana transterrada a

Mèxic, és un destacat histo-
riador mexicà que, sense
deixar de banda la seva pú-
blica mexicanitat de clara
vocació indigenista, assu-
meix amb rotunditat les
seves arrels catalanes.
L’autor, que presideix el Co-
legio de Jalisco, una recone-
guda institució mexicana de
recerca i ensenyament su-
perior, va participar, conjun-
tament amb la Generalitat
de Catalunya, en la creació
del Programa de estudios de
los catalanes de México i,
més recentment, ha estat
l’artífex de la presència ca-
talana a la Fira del Llibre de
Guadalajara, celebrada en
aquella ciutat l’any 2004.

Aquesta incansable labor
de divulgació i promoció de

Crítica

Narrativa
Mosques
Jordi Cervera
Premi de novel·la
Ferran Canyameres
Pagès Edicions. Lleida, 2005

Anna Tomàs

Hi ha indrets on no
passa mai res, on
tot roman sem-
pre inalterable i

tranquil, i, per contra, n’hi
ha d’altres on el destí s’en-
tossudeix a ser malvat, llocs
que cada cert temps reben
una fuetada del destí en
forma de tragèdia viva, de
terror insaciable.

Mosques és la historia
d’un poble en què la malas-
trugança truca de nou a la
porta. És la prova, escrita
amb sang, que els drames
no tenen mai final, només

Ferides
mal tancades

A favor de
Catalunya

Poetes afroamericanes

Jordi Cervera ha publicat la novel·la ‘Mosques’. FRANCESC MELCION

Rastres
del Quixot

Assaig
Inspiración y
pretexto. Estudios
sobre las recreaciones
del Quijote
Santiago A. López Navia
Editorial Iberoamericana
Madrid, 2005

Miquel-Lluís Muntané

Amb motiu del quart
centenari han apare-
gut un gran nombre

d’obres relacionades amb el
gran clàssic en llengua caste-
llana, des de traduccions fins
a reedicions, des de treballs
d’alta erudició fins a síntesis
destinades als estudiants de
secundària. Entre les que fan
una contribució positiva als
estudis cervantistes hi ha el
nou llibre de Santiago López
Navia, degà dels estudis d’hu-
manitats de la Universitat de
Segòvia, directiu de l’Asocia-
ción de Cervantistas i autor
de nombrosos articles i estu-
dis que aborden un ampli es-
pectre de temes.

Inspiración y pretexto és
unapropostafetadesde l’exi-
gència, però amb una clare-
dat d’exposició que en facili-
ta la comprensió al lector no
necessàriament especialit-
zat. Es tracta de resseguir els
rastres de la figura creada
per Cervantes en el marc de
la literatura i de l’art. L’en-
giny i la ironia que hi va pro-
jectar han generat una ico-
nografia variadíssima que va
molt més enllà de la identitat
cultural hispànica per esde-
venir un referent de la cultu-
ra universal. La popularitat
del personatge i de les seves
desventures es posa de ma-
nifest en una infinita gamma
d’exemples,com el fetqueels
diccionaris de la nostra llen-
gua incloguin termes com el
substantiu quixot i una suc-
cessió de derivats.

A partir de tantes mirades, el
Quixot (probablement el pri-
mer antiheroi literari), ha
pres una vida pròpia i s’ha in-
corporat a l’imaginari col·lec-
tiu. El teatre, el cinema, la
pintura i la música l’han vist
en algun moment com a ob-
jecte d’inspiració, expressat
en contextos històrics i estè-
tics prou diferents i López
Naviaenshomostra,després
d’un treball minuciós de re-
cerca. Alguns dels apartats
de l’obra resulten particular-
ment suggestius per la seva
originalitat, com el que fa re-
ferència a les recreacions
musicals, un petit assaig per
ell mateix, que ens passeja
pels apropaments al Quixot
fets per autors com ara Pur-
cell, Telemann, Strauss i
Ravel, entre d’altres. Una
completa bibliografia tanca
aquesta obra, que constitu-
eix una aportació singular als
estudis sobre el Quixot.

Poesia
L’ànima
de les negres.
Poesia de dones
afroamericanes
dels segles XVIII i XIX
Carme Manuel i Cuenca

Brosquil. València, 2005

Lluïsa Julià

Cada vegada es fa més
evident la relació en-
tre els estudis litera-

ris i l’arqueologia. Almenys
és ben cert pel que fa al co-
neixement i l’edició de la
tradició literària escrita
per dones que s’ha anat
bastint al llarg dels darrers

decennis. El descobriment
d’una veu, la reconstrucció
històrica que la sustenta, la
descripció situacional,
l’ambició personal i tots els
avatars culturals i polítics
que situen una obra al cen-
tre d’una tradició o a l’oblit.

A L’ànima de les negres,
Carme Manuel ofereix una
mostra significativa de les
principals poetes negres al
llarg de més d’un segle,
entre el darrer terç del
XVIII, quan Amèrica del
Nord era una colònia angle-
sa, i els primers anys del
segle XX. Dividit en tres
parts, el volum ofereix dos
elements a destacar. Es
tracta de la primera antolo-
gia en català que posa a

l’abast del públic la tradició
poètica escrita per dones
negres i cada part va prece-
dida per un detallat estudi
dels conflictes de l’època i
d’una presentació de les au-
tores, desconegudes fins
ara per al públic. També cal
mencionar l’encert d’in-
cloure la versió original dels
poemes i una bibliografia
dels principals estudis sobre
les autores.

Predecessores de les moder-
nes Alice Walker i Maya An-
gelou, les nou autores anto-
logades –entre les quals cal
remarcar Lucy Terry, la pio-
nera; Phillis Wheatley, ve-
nuda a l’edat de 7 anys;
Frances Ellen Watkins Har-

per, assagista compromesa
amb la lluita racial, i Alice
Moore Dunbar-Nelson, fe-
minista bisexual enfronta-
da a la moral puritana– tra-
cen la tràgica història de les
subhastes dels africans a
mans dels colons blancs, el
context esclavista de la pre-
guerra, el llarg debat aboli-
cionista durant el segle XIX
i la dura lluita per la identi-
tat. Significativament, l’ac-
tivisme constant que s’or-
ganitza a partir del 1830 en
moltes ciutats del Nord i la
participació activa de les
dones negres en la creació
d’associacions feministes i
altres fòrums públics en pro
de la igualtat ètnica con-
trasten amb el model feme-

ní de la dona victoriana tan-
cada a casa. Però, a mesura
que s’obté més igualtat
d’oportunitats entre blancs
i negres lliures, si més no en
alguns Estats del Nord,
s’imposa el model de dona
burgesa i els antics refe-
rents de llibertat s’obliden.
Més encara, les teories ra-
cistes prenen un nou im-
puls a finals del segle XIX,
fruit del determinisme bio-
lògic.

Entre els 44 poemes tra-
duïts, destaca el tractament
inèdit de la imatge de la
dona. Alguns dels poemes
mésreeixits, inseparablesde
la reivindicació i la lluita,
tenenelritmedelblues,de la
cançó oral, del prec religiós.

Catalunya queda igualment
reflectida en el conjunt d’ar-
ticles i discursos que aplega
el llibre que presentem.
Murià arrela els seus textos,
escrits tant en català com en
castellà, en la catalanitat
que li van transmetre el seu
avi, el periodista i cineasta
Magí Murià, i el seu pare,
l’escriptor Josep Maria
Murià.

Entre els textos inclosos en
aquest volum hi ha des de
lletres de batalla escrites a
favor del catalanisme i la ca-
talanitat fins a apunts sobre
l’exili català a Mèxic –amb
un sentit record per Tísner–
i el discurs pronunciat en
ocasió de la concessió del
doctorat honoris causa a
l’exili català a Mèxic per part
de la Universitat de Lleida.

L’obra també inclou di-
versos escrits relacionats
amb la presència catalana a
la Fira del Llibre de Guada-
lajara, que inclouen anècdo-
tes tan sucoses com l’actitud
dels funcionaris del govern
de Madrid que amb l’argu-
ment de cualquiera menos
Cataluña van procurar im-
pedir la presència de Catalu-
nya a la fira de Guadalajara.

L’historiador mexicà José M. Murià. FRANCESC MELCION

epílegs que s’encadenen i es
van repetint pels segles dels
segles.

Jordi Cervera (Reus,
1959) compta amb una
nombrosa i important obra
publicada, tant en poesia
com en narrativa. Actual-
ment dirigeix i presenta
un programa diari de lli-
bres a Catalunya Cultura i
col·labora de manera habi-
tual en mitjans escrits,
com ara l’AVUI, La Maña-
na i El Temps. Ara ens pre-
senta la seva darrera crea-
ció, una fascinant novel·la
negra en què antigues ran-
cúnies i noves gelosies su-
maran un cadàver més a la
memòria d’un poble asfixi-
at per la misèria moral.

Un fotògraf ric s’instal·la
amb la seva muller en un
mas de la plana tarragoni-
na. Busquen un lloc on cap-
bussar-se en la remor de les
fulles d’olivera i oblidar-se

del brogit de la gran ciutat.
A més del servei, decideixen
contractar un pagès que els
cultivi les terres de la propi-
etat. Poc temps després un
boxejador fart d’engaltar
cops en combats d’ínfima
categoria esdevé model del
fotògraf i s’allotja també al
mas. Seducció, sexe, mort.
Ja ho anunciaven les mos-
ques que planaven pels vol-
tants: aquesta curiosa famí-
lia portava mals averanys.

En una espiral recurrent en
què s’acumulen passions,
records, remordiments, an-
gúnies i desgavells, el relat
captura el lector des del pri-
mer moment. I és que Cer-
vera sap treballar el ritme,
la tensió narrativa i la intri-
ga, tot demostrant, una ve-
gada més, que és un escrip-
tor destre i expert amb un
envejable talent. No us el
deixeu perdre.


