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Pere Mata
i Fontanet, a
banda de metge,
va exercir
d’escriptor

El doctor Pere Mata i
Fontanet (Reus,
1811-1877) ha pas-
sat a la història as-

sociat a l’institut homònim
de Reus que va construir
Domènech i Montaner, un
edifici conegut i saludat amb
un bé de déu de sinònims:
sanatori, nosocomi, manico-
mi, centre de salut mental i
hospital psiquiàtric.

Mata, a banda de metge,
va exercir d’escriptor. En es-
panyol, va publicar assaigs
mèdics (Examen crítico de
la homeopatía), novel·les
històriques (El idiota o los
trabucaires del Pirineo), es-
tudis sobre lingüística
(Curso de lengua universal)
i en català poemes com ara
Lo vot complert i Records
de la pàtria.

Però Mata, liberal inqui-
et, també ha passat a la his-
tòria mortificat per uns ver-
sos satírics de Bretón de los
Herreros. La llegenda els fa
protagonitzar una picabara-
lla de veïns al Madrid del
segle XIX que recorda el
conflicte de La Paloma a la
Barcelona del segle XXI.
Mata seria el veí preocupat
per la contaminació acústi-
ca i Bretón el noctàmbul
empedreït que circula a
hores intempestives. Pel
que sembla, fart que els
amics de Bretón s’equivo-
quessin de porta a altes
hores de la matinada, Mata
va penjar un rodolí que feia:
“No vive en esta mansión /
ningún poeta bretón”. La
resposta del jocund Bretón
passaria a la posteritat en
un pasquí deliciós, que
feia: “Vive en esta vecin-
dad, / cierto médico poeta,
/ que al final de la receta /

firma Mata y es verdad”.
Ara, el doctor en psiquia-

tria Joan Romeu Bes
m’envia una contrarèplica
de Mata que desconeixia.
Romeu em diu que l’any
1962 el catedràtic Sánchez
Lucas, anatomopatòleg com
Mata, l’explicava a les seves
classes de la Facultat de Me-
dicina de Barcelona, suposo
que per restaurar l’honor
poètic del doctor reusenc.
Fa així: “Este médico poeta /
a quien tanto se maltrata /
ni visita ni receta / y por lo
tanto no / Mata”. Com que

la majoria d’aquests calem-
bours circulen en espanyol,
quan escrivia Verbàlia vaig
buscar-ne en català. El mi-
llor el vaig localitzar a L’Es-
quella de la Torratxa, a ins-
tàncies d’en Tísner. És una
quarteta que satiritza l’afi-
ció a la beguda de la reina
Maria Cristina, regent d’Es-
panya fins a l’entronització
d’Alfons XIII. Després d’una
de les seves nits etíliques li
van engaltar: “La reina al
sopar del Ritz / no duia
mantell ni corona / però
portava mantellina, / i que
n’estava, de mona!”. Com
que el llenguatge és un ésser
viu, cal fer dues precisions.
Als lectors menors de tren-
ta anys cal recordar-los que
“agafar una mona” volia dir
emborratxar-se. Als menors
de seixanta, que “portar
mantellina” també. És a dir,
que la reina anava doble-
ment trompa, pet, gat o
havia agafat una merda
com un piano (de cua).

Enigmística

L’Institut Pere Mata de Reus. YVONNE CARRIZO

L’exposició de pin-
tures d’Isidre Ma-
nils a Barcelona,
a la Fundació Vila

Casas, és tot un esdeveni-
ment, perquè deixa sense ar-
guments el menysteniment
que pateix la pintura en els
àmbits potser més interes-
sants de l’art d’avui. Si l’art
de sempre, inclòs el no pictò-
ric, és, en gran part, llenguat-
ge de la llum, l’art de Manils
és llenguatge pictòric d’una
llum del tot actual, la del ci-
nema, el vídeo, la televisió, la
fotografia, les revistes, la pu-
blicitat. Ell treballa aquesta
llum amb l’alquímia de l’oli i
mitjançant una feinada ex-
tremadament intensa i paci-
ent. La relació de Manils amb
les imatges ha estat tan vis-
cuda obsessivament durant
anys i panys que, a hores
d’ara, diríeu que les imatges
es pinten, als seus quadres, a
si mateixes. Per això, cada
una hi és transmutada en el
seu paradigma mig esborrat,
amb una opacitat que irradia
evidències i suggeriments
que no poden assolir els gè-
neres no pictòrics de l’art.
Des d’una perspectiva nova i
ben personal, l’obra de Ma-
nils –que Jesús Martínez-
Clarà ha ben qualificat de “si-
tuacionisme pictòric”– deixa
obsoleta del tot la pugna, ri-
dícula, de la no-pintura con-
tra la pintura, i se situa entre
l’art més important d’avui i,
ben segur, de demà.

Càpsula

Beure Mata

Màrius Serra

Parasitua-
cionisme

Carles
Hac Mor

dissimulant
fullejaré la Bíblia

espantaré tots els dimonis
que em vas cosir a les mans,
renegaré de la pornografia
de la teva absència,
de la fe en tots els llibres
on et vaig buscar

però no puc evitar-te,
no tinc el vent a favor
ni la perspectiva suficient
amb què replicar-te
l’expectativa d’una soledat
menys profunda i descarada

he desfullat tots els versicles
ara que no tinc sortides,
que puc viure
destil·lant poemes impurs,
sent llavor, l’únic assassí
d’una religió íntima i inconfessable
destinada a l’error

Mariano Martínez, poeta del Prat. SP

Poesia

Dissimulant
Interiors per al desarrelament,
Rúbrica Editorial, 2006
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Un dels reportatges des-
tacats d’aquesta edició,
per divertit, és Leyendas

urbanas de la literatura, d’Ál-
varo Colomer, en què explica
tot d’anècdotes i rumors relaci-
onats amb escriptors com ara
Cela, Vila-Matas, Onetti, Ruiz
Zafón, Bolaño, Coetzee... El
plat fort de la revista, però, és
l’entrevista que Chris Kijne fa a
John Le Carré amb motiu de la
seva nova novel·la, La cançó
dels missioners (Edicions 62).
També se’ns parla de José Sa-
ramago, Manuel Rivas i Peter
Biskind, i, a més, hi ha les críti-
ques habituals de literatura
castellana, catalana i gallega.
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Amés d’una entrevista a
Jaume Mateu, més cone-
gut pel seu nom artístic,

Tortell Poltrona, amb què fa el
pallasso per tot el món i posa
en marxa tota mena de projec-
tes humanitaris, podem llegir
els articles que formen el dos-
sier La creativitat, una mirada
oberta, com ara La vostra idea
de creativitat és definitiva?
(Gabriel Janer), Geografia ima-
ginària dels Països Catalans
(Jordi Solé) i, entre d’altres, La
creativitat i l’educació de les
arts plàstiques i visuals (Mont-
serrat Planella). A l’apartat de
llengua, Jordi Sedó ens parla
de La llengua col·loquial.
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Un dels temes de la pre-
sent edició d’aquesta re-
vista de pensament i cul-

tura és Por qué voy a un monas-
terio, en què, a més d’una
entrevista a Michael Fish, direc-
tor d’un monestir de Califòrnia,
podem llegir les opinions dels
que hi van, com ara el poeta
José Corredor-Mateos, la perio-
dista Eulalia Tort i, entre d’altres,
el metge Jordi Delàs, i també el
que en pensen els monjos que
reben les visites. Com altres
anys, els crítics literaris de la re-
vista han triat el millor llibre pu-
blicat el 2006 i qui ha rebut més
vots ha estat la novel·la Suite
francesa, d’Irène Némirovsky.
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