
AVUI
DIJOUS, 21 DE JUNY DEL 200714

Narrativa
Les petges invisibles
Lluís Bosch
4t premi de narrativa de Lleida
Pagès Editors
Lleida, 2007

Xavier Gual

D
e novel·les que
parlin de la Re-
pública n’hi ha
moltes, però
que ho facin

del moviment espiritista
que va conviure amb les
altes esferes del poder ja
no n’hi ha tantes. Lluís
Bosch, guanyador amb
aquesta novel·la del 4t
premi de narrativa de Llei-
da 2005, aprofita el marc
històric per crear un ven-
tall de personatges que
pul·lulaven en aquell mo-
ment per Catalunya. Anar-
quistes, ateus, bohemis,
gitanos, nudistes lliberta-
ris, grans defensors de la
República i també missai-
res que demanaven de ge-
nolls que les coses tornes-
sin a canviar. Bosch situa
la narració entre Barcelo-
na i, sobretot, Lleida, i fa
un bon retrat tant de
l’època com de la parla,
aprofitant la riquesa de
matisos que aporta la vari-
etat nord-occidental.

En les seves pàgines tro-
barem una història o his-
tòries corals, amb perso-
natges reals com Humbert

Torres, metge, diputat i al-
calde de Lleida per Es-
querra Republicana, pare
del poeta Màrius Torres i
també espiritista, com ho

va ser l’anarquista Frede-
rica Montseny. Altres per-
sonatges de ficció, o de bi-
ografia encoberta, com-
pleten les relacions i

descobriments que s’esde-
venen, com ara Miquel
Barris, Isidre de Cornude-
lla, Dàlia i l’espia anglès
Mister Arrow.

Evidentment, als espe-
rits invocats els toca moure
les lletres del taulell i pro-
nosticar l’arribada de mals
temps per a la República i
per a les llibertats del país.

Tot i que cau en els perso-
natges arquetípics que
tenim tots en l’imaginari
col·lectiu, Bosch ofereix
nous punts de vista d’una
República que intentava
consolidar-se a marxes
forçades amb banderes tri-
colors, divorcis i altres
aires de modernitat. En
aquest sentit, però, és cu-
riós el flirteig de moltes
persones amb la maçone-
ria o l’espiritisme, com si
necessitessin imperiosa-
ment dur una doble vida.
Bosch ens descobreix
aquestes interioritats amb
un divertiment detallat i
meticulós a mig camí del
retrat costumista i la faula
metafísica.

Aquesta és una obra es-
pecialment recomanable
per a la gent de les terres de
Ponent i esperits inquiets
que confien que hi ha algu-
na cosa més després de la
mort. “Quan els esperits
parlen misteriosament, fan
com els poetes: no es tracta
pas d’endevinar res, tan
sols has d’escoltar la músi-
ca de les esferes”.

Lluís Bosch ambienta la novel·la a Lleida. LAURENT SANSEN

Crítica

Assaig
Momentos
insurreccionales
Diversos autors
El Viejo Topo. Barcelona, 2007

Gerard Horta

Les ciències socials, en
general, han emfasit-
zat més les formes

estabilitzadores i autoregu-
ladores dels ordres socials
jerarquitzats arreu del món
que no pas les dinàmiques
transformadores en termes
igualitaristes. La contem-
poraneïtat de les darreres
apareix, llavors, com un re-
ferent antagònic respecte a
les variants del capitalisme,
el colonialisme i altres ma-
nifestacions econòmiques,
polítiques i ideològiques to-
talitaristes.

En aquest volum, s’hi com-
prenen un seguit d’aporta-
cions sobre emergències re-
volucionàries en contextos
socioculturals heterogenis,
igual que les perspectives,
els bagatges analítics i els
àmbits de procedència dels
autors. Així, Núñez tracta
de l’aixecament popular a
Bolívia el 2003; Antebi, del
pas de l’estalinisme al capi-
talisme a Albània i la invisi-
bilitzada revolta del 1997;
Cima, de les desercions a
l’exèrcit iraquià en la guerra
contra l’Iran, la rebel·lió del
1991 a Sulaimaniya i la re-
pressió posterior desenca-
denada per Sadam Hussein
–amb la complicitat occi-
dental–; l’antropòleg López
Bargados –a qui devem la
magnífica Arenas coloniales
(Ed. Bellaterra), sobre la co-
lonització franco-espanyola
del Sàhara en la carn dels

Awlad Dalim– hi analitza la
continuïtat estructural de
les insurreccions subalter-
nes al Marroc, de què tria les
dels anys 1990 i 1991 per
remarcar els elements raci-
onalitzadors de l’experièn-
cia dels oprimits; l’historia-
dor Miquel Izard –amb 40
anys d’esplendorosa recerca
entorn, sobretot, de la resis-
tència anticolonial a Amèri-
ca– atén la revolta popular
espontània a Caracas el fe-
brer del 1989 dins el con-
text del liberalisme econò-
mic; Cima recull els records
del maig del 1968 a París
del veterà militant anar-
quista català Abel Paz (so-
brenom de Diego Cama-
cho); Díaz mostra la
rebel·lió del 1969 a Córdoba
(l’Argentina); Pujol, el com-
plex desafiament de les
classes populars de l’Iran
contra la monarquia Pahle-
vi del xa, l’imperialisme i el
capital, i l’ascensió de l’isla-
misme que encarnà Kho-
meini; Gabriel Izard, el mo-
viment de revolta estudian-
til de Soweto el 1976
contra la imposició de
l’apartheid; Bourrinet, la
sublevació del proletariat
hongarès el 1956; A. Guilla-
món, la revolució catalana
del 19 de juliol del 1936 al
maig del 1937; Isanló, les
insurreccions dels treballa-
dors alemanys del 1918 al
1921; de nou Guillamón, la
Revolució Russa del 1917; i
Guillot, com a cloenda, la
revolució pagesa a Morelos
(Mèxic) el 1914.

La lectura de Momentos
insurreccionales és inqües-
tionablement recomanable
per al lector interessat a co-
nèixer uns processos que
expliquen el present, i a in-
terpretar-lo amb una mira-
da emancipadora.

Insurreccions
contemporànies

Esperits de la República

Assaig
Un passeig
amb els sentits
de la natura a l’art
Fina Anglès
Diputació de Tarragona, 2007

Roser Guasch

Un llibre de rutes, un
mapa amb l’itinera-
ri a seguir i un punt

de llibre, tot de color verd,
més un DVD de material
adjacent, és l’obra que Fina
Anglès ha editat aquest hi-
vern, després de quinze
anys de feina. És un treball
exhaustiu pel món de la
pintura i la literatura de
dos reconeguts artistes du-
rant el seu pas per les ter-
res del Baix Camp. Una lli-
breta per entendre, per
aprendre i per fer servir.
Un manual explicatiu de la
fascinació que el paisatge
del Baix Camp –tanta cla-
ror!– va exercir en Joa-
quim Mir, que l’any 1906 va
decidir quedar-s’hi durant

set anys, i en Marià Ma-
nent, el poeta que va in-
cloure plenament el paisat-
ge de l’Aleixar, concreta-
ment el del Mas de
Segimon, en la seva obra.

Aquest treball és un recorre-
gut de la natura a l’art. I de
com un paisatge imprimeix
el caràcter pictòric d’un
autor i també la definició
poètica d’un escriptor. De
com un paisatge esdevé
simbòlic i universal.
D’aquesta manera, se’ns
mostra la vinculació dels
autors a aquesta terra,
amb una bona selecció de
fotografies, i alhora se’ns
descriu la vegetació, els
vents, els núvols, l’entorn
humà, els moixons, fent en
tot moment una distinció
clara i expressa entre dos
verbs: veure i mirar. I és
que per copsar bé cada ruta
que ens proposa l’autora,
cal saber veure i cal saber
mirar.

També ens explica l’au-
tora que el poeta anglès
Auden, seguint el romàntic

Coleridge, deia que els pai-
satges, com els éssers o els
esdeveniments que consi-
derem sagrats, se’ns impo-
sen, no els triem nosaltres;
se’ns imposen per damunt
de qualsevol consideració
de la raó. I és, segurament,
aquesta la raó per la qual
Mir es va estar al Camp de
Tarragona.

Pel que fa a Marià Manent,
Fina Anglès ens assenyala
que ell va trobar el mateix
paisatge que va pintar Mir,
encara que amb més em-
premtes humanes: “Però la
seva finíssima sensibilitat i
el domini de la matèria pri-
mera en literatura –la llen-
gua– segueixen captant i
transmetent un paisatge
que junt amb el de Sant
Pere de Premià i el de Vila-
drau seran els que se li im-
posaran i que –en paraules
del poeta Àlex Susanna–
esdevindran els seus pai-
satges sagrats, com com-
provarem en fer el nostre
passeig”.

Després d’aquesta èpo-

ca, Joaquim Mir se n’anirà
a viure a Vilanova i la Gel-
trú, i és aquí, a l’Escola
d’Arts i Oficis, que tindrà
un alumne destacat, Josep
Cañas. Cal assenyalar l’in-
tercanvi de representaci-
ons artístiques que es va
produir entre Mir i Cañas.
Mentre Cañas va fer l’es-
cultura del mestre, així
com el bust del seu fill Pep,
Mir pintà el retrat de l’es-
cultor. La correspondència
que van mantenir els dos
artistes testimonia l’afecte
que va existir entre ells. En
una carta a Mir de l’any
1937, Cañas escriu: “Mai
n’hi ha prou per lo que el
cor demana”.

La casa de l’escultor, a Ba-
nyeres del Penedès, Museu
Josep Cañas, aplega de l’11
de febrer al 25 de juny del
2006 l’exposició El llegat de
Mir. Que un llibre i una ex-
posició sobre el llegat de
Mir conflueixin en el temps
és una coincidència llumi-
nosa que cal agrair als au-
tors i als organitzadors.

Sadam Hussein. FALEH KHEIBER / REUTERS

En rutes tarragonines
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