
AVUI
DIJOUS, 7 DE JUNY DEL 2007 5Opinió

Sobre Joan Maragall

“Unindretverdiprofond”

D
ins del conti-
nuum urbà en
què ens trobem
cada dia més im-
mersos, es fa re-

alitat avui de manera efecti-
va allò del palimpsest: la su-
perposició o juxtaposició,
contigüitat sense grans rup-
tures, d’espais diferents i
èpoques diverses. De la ma-
teixa manera que, fent zà-
ping amb els mitjans, també
passem amb extrema rapi-
desa d’un lloc a un altre de
molt diferent i d’un present
immediatíssim a èpoques
allunyades. Totalment atra-
pats, per a mal i per a bé, en
la densa teranyina urbana i
mediàtica, ens hem acostu-
mat a viure un temps pre-
sent i un espai que, virtual-
ment, són tots els temps de
la història i tots els llocs de
l’Univers.

Enmig d’aquest garbuix
vertiginós cal intentar orien-
tar-se i mantenir una míni-
ma coherència i identitat
personal, per no patir una
mena de dissociació i multi-
plicació d’identitats fins a
l’infinit. Aquestes possibili-
tats immenses de fugida són
inversament proporcionals
a la sensació cantelluda,
aspra, que sempre ens ve a
repèl, de les condicions de
feina i de tot allò que ens lliga
a la duresa de la vida i al sen-
timent del pas del temps in-
eluctable, més agut, potser,
pel contrast amb aquella fa-
cilitat per a la fugida que
tenim a l’abast de la mà.

I malgrat aquella existència lí-
quida i virtual, aparent i des-
dibuixada, tots pertanyem,
en última instància, a uns
contorns de barri, de parrò-
quia, d’escola, ben reals i pre-
cisos. Barris que tenen la
seva història més o menys
compassada, a pesar dels
canvis accelerats que els han
transformat i globalitzat en
les darreres dècades.

I és en aquests espais ur-
bans nostres, quotidians, on
cal saber apreciar els punts
de referència, les trames i
contigüitats d’espais i de
temps que s’erigeixen com
a bastions de la resistència
cultural i cívica als embats
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El despatx (a dalt) i el menjador de l’Arxiu-Casa-Museu Joan Maragall. ARXIU JOAN MARAGALL

de totes les inèrcies més ne-
gatives, invisibles ja de tan
presents.

Aquesta resistència, que
en moltes ocasions dóna la
sensació d’una lluita sisífica,
absurda i repetida, abocada
a un fatalisme sense remei,
té la seva primera línia en

els centres escolars, de pri-
mària i secundària, en els
ambulatoris i centres de
salut. Però té també les seves
rereguardes, recers on aga-
far forces per resistir millor
aquells embats. No són
només els parcs i jardins,
com a reductes d’una natura

ja totalment integrada al tei-
xit urbà, són també aquells
llocs, biblioteques, museus,
arxius, casals de barri, que
permeten retrobar una rela-
ció més humana, un diàleg
més tranquil amb la cultura,
amb artistes del passat i del
present que ens propicien al-

guns moments de bona re-
flexió, de bona evocació.

En el cas de l’Arxiu-
Casa-Museu Joan Maragall,
al carrer d’Alfons XII, 79, de
Sant Gervasi, a tocar de la
plaça Molina, aquest espai
gairebé pot arribar a tenir,
per al visitant d’avui, el ma-
teix efecte que va tenir, per
al poeta que hi visqué,
aquell “indret verd i pro-
fond” de la fageda olotina: el
visitant pot viure-hi, per
moments, la “deslliurant
presó” que apareix a l’últim
vers del poema.

I no és l’Arxiu, en realitat,
cap mostra d’ostentació exa-
gerada, de luxe desmesurat.
Era això el que precisament
li retreia el jove amic culte i
actiu, Josep Pijoan, quan
blasmava l’aire adotzenat i
burgès dels mobles i la deco-
ració de la casa. Però el
poeta sempre responia que
ja li estava bé, i que a fi de
comptes, ell només volia ser
conseqüent amb el seu
temps i la seva gent. Temps
i gent de la burgesia barcelo-
nina del primer noucents,
que li desvetllava una barre-
ja d’amor i d’odi, d’indigna-
ció i de compassió, però de la
qual per res del món no volia
abjurar, ni separar-se’n de
manera elitista o esnob.

I aquesta és la gràcia d’aquest
reducte que no arriba a ser
exòtic –o que ho és en la me-
sura en què ho pot ser un ha-
bitacle mitjanament benes-
tant i ben conservat d’ara fa
més de cent anys–. Un lloc
que ens permet intuir tot un
món de referències culturals
bàsicament catalanes i euro-
pees, i de diàleg entre les Es-

panyes (de què estem tan
mancats ara mateix!). Un
lloc que ens connecta amb
tot un ordit d’amistats amb
gent de procedència i dedica-
ció ben diversa.

Casa i arxiu són també com
una escletxa des d’on podem
albirar algun tema nou per
investigar, per aprofundir.
Una bona avinentesa per
descobrir alguna relació sor-
prenent, alguna confluència
inesperada. Com la que dar-
rerament he trobat en un ar-
ticle que compara el Cant es-
piritual maragallià amb un
poema de Marià Villangó-
mez, el poeta eivissenc més
destacat del segle XX. O el
redescobriment d’un text
poc conegut, Rocinante
vuelve al camino, del
novel·lista nord-americà
John Dos Passos, traduït al
castellà en una editorial ar-
gentina, que de Mallorca es-
tant –anys 20– evoca amb
justesa la personalitat medi-
terrània de Maragall, po-
sant-la de costat amb la figu-
ra de Llull. O, encara, un tre-
ball recent que tracta
d’esbrinar les influències del
pensador de l’idealisme ale-
many Schelling en textos
cabdals del poeta barceloní.

I és que, probablement, la
irradiació que desprèn
aquest indret prové d’un
poeta a qui podem referir,
sense caure en la desmesura,
aquell fragment, una mica
solemne però enormement
suggerent, del filòsof ale-
many Heidegger a propòsit
de la poesia de Hölderlin: “Tal
temps és temps d’indigència;
però, per això mateix, extra-
ordinàriament ric és el seu
poeta, tan ric que, en repen-
sar el passat i mentre espe-
rava l’avenir, tal vegada li so-
brevingueren freqüents es-
vaïments, i en aquest
aparent buit, potser simple-
ment es va ajeure a dormir. I
tanmateixvaromandreferm
en el No Res d’aquesta Nit.
Mentre el poeta es manté
així, supremament sol amb
si mateix, del tot conformat
al seu destí, és quan crea,
com a representant del
Poble, la Veritat, i la crea ve-
ritablementperalseuPoble”.

L’Arxiu Maragall
ens permet intuir
tot un món
de referències
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