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RCULTU A

Colomsense ‘ñ’

Ara fa unes setmanes vaig sopar amb
Jordi Bilbeny –i altra gent–, l’historiador
que investiga i demostra que Cristòfor
Colom era català. Jo no el coneixia i sabia
de la seva tesi molt per sobre, però em va
interessar molt el personatge: un home
que aparenta menys anys dels que té –per
la vida que porta–, un excèntric en el sentit
noble de la paraula, segurament un super-
dotat, però sobretot una persona gover-
nada per una dèria. Em va explicar que
fins fa poc treballava fent classes de català
a la presó de dones, però que el govern va
considerar de sobte que era una despesa
inútil i va suprimir aquest servei. No s’ha
buscat una nova feina perquè, diu, li faria
perdre temps. La seva vida és això: de-

mostrar la tesi, fil per randa, submergint-
se durant mesos en els arxius.

Bilbeny era molt jove quan es va fer
una bona pregunta, una d’aquestes pre-
guntes que distingeixen els historiadors
amb fusta dels mers afeccionats. ¿Com
pot ser que els Reis Catòlics, o la reina ca-
tòlica, que tant li fa, donessin crèdit a un
mindundi genovès –un immigrant sense
papers, en diríem avui–, mig analfabet i
sense padrins, per fer un viatge inèdit, i,
després, privilegis, càrrecs i noblesa? I va
ser preguntar-se això i començar a des-
muntar la bola, que regna al món sencer,
que s’estudia a les escoles, que tothom
dóna per bona. El procés fascinant de

veure com es reescriu, des del poder, la
història i el procés encara més corprene-
dor d’anar restituint la veritat mos a mos,
com qui posa paletades al nou edifici.

Em va regalar un seu llibre, l’últim,
editat per Proa: Cristòfor Colom, príncep
de Catalunya. L’home no només era cata-
là, sinó que era noble i partidari del
comte d’Urgell –el gran perdedor de
Casp–. El llibre, que és la seva summa fins
ara, té més notes a peu de pàgina que
una tesi doctoral. “És que si no ho docu-
mento tot –em diu el Jordi– em prenen
per boig”. Encara no l’he llegit, però ho
faré aviat: vull ficar-me en aquest entre-
llat, ja no puc quedar-me’n fora.

Si aquest país fos seriós, que no ho
és, si tingués un govern, que no el té, cri-
daria Jordi Bilbeny i li concediria una beca
perquè investigués sense preocupar-se
per arribar a final de mes, com es bequen
els investigadors de la malària, sense
pressuposar el resultat però fent-lo possi-
ble. Perquè el paio és bo, perquè la teoria
s’aguanta, perquè arreu del món ja han
parat l’orella, i perquè no hàgim de ser,
com sempre, els últims a assabentar-nos-
en. I perquè no tot s’ha de frustrar per
culpa dels complexos. I si no ho fa el go-
vern, que no ho farà, que ho faci una fun-
dació. O un mecenes dels d’abans. I no
patiu per la despesa: el xicot ja s’ha acos-
tumat a l’austeritat. ❋
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■ Joan Triadú

S
empre he trobat en la poe-
sia de Bartomeu Fiol alguna
raó de ser que li vindria del
segle XVIII. No és una des-

col·locació: més aviat una represa al
dia. En primer lloc –i no és pas afer
negligible ni en poesia ni en filoso-
fia–, es tractaria de dir que tot, abso-
lutament tot, està igual. Això sí, des
d’un replanteig de molt abast, altra-
ment no hi hauria aquella resistèn-
cia que fa corpori l’altre. Ho venia a
dir Carles Riba quan exigia en el que
anomenava objecte de la seva ira o

Un gest amb aires
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■ Bartomeu Fiol es
deixa reprendre pels
dictats dels versos
agosarats. Sent i
pensa i es lliura amb
una forta i magnífica
naturalitat a negar tant
com a afirmar, però
sobretot a afirmar,
com si fos negar. El
gest de Bartomeu Fiol
té un caràter essencial
d’atemporalitat, com
ell vol que sigui
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de la seva estima quelcom que se li
resistís. Tant se val que en el cas de
Bartomeu Fiol i en concret del seu
darrer (en el sentit que és l’últim a
arribar, ei!) lliurament de poemes, als
quals anomena poemets, el pensa-
ment se’ns en va cap a l’exploració
que ens donava forces pel camí a
mig segle passat o abans i tot. Enda-
vant amb Breton i Éluard i a peu pla
amb els Poemes de l’Alquimista.
Tant se val, perquè la qüestió és
“tenir el seny a dida” (VIII, p. 27) i al-
hora afrontar amb les petjades com
a signatura i la contradicció persis-
tent com a cos del delicte.

El poeta es pregunta al pròleg què
va fer que es decidís a continuar o
reprendre uns poemes de quaran-
ta-sis anys enrere i treure’n un llibre,
aquest. És allò que diríem tornar-hi
que no ha estat res. La meva respos-
ta de lector és aquesta. Perquè
conec l’obra de Bartomeu Fiol des
que m’enviava, fa molts anys, els
seus quaderns periòdics de versos.
Després vingué Calaloscans i la il·lu-
minació de la poesia –“la parenta
pobra”, al seu dir de sempre– es de-
mostrà que no era una il·lusió, com
l’anomena ell, sinó una decisiva i
constant afirmació, com s’ha vist i

comprovat a bastament de l’ésser
d’un poeta. És a dir: d’allò que fa que
ho sigui. I encara més perquè “No és
veritat que ningú ni res / torni vell”.

A Continuació o represa dels poe-
mets de Montsouris Bartomeu Fiol
es deixa reprendre pels dictats dels
versos agosarats –cal que ho siguin–
i tan és agraït a Josep Palau i Fabre
per haver-lo allotjat a París a la Mai-
son de Méxique, l’any 1959, com ho
és a Baltasar Porcel per la seva ami-
cal fidelitat. No li ve d’una eminèn-
cia. Però jo diria que de tu a tu. Com
altres homenatges a Continuació o
represa dels poemets de Montsouris
–Cavorques, 2005– per als nous, per
als joves –Abrams, Alzamora– que
aleshores no hi podien ser, i li han
donat el millor d’ells mateixos: la
prova que “continuar, per descomp-
tat, no és repetir” (p. 57).

Ara jo, més vell, tampoc, com l’ad-
mirat poeta, crec que sigui irreal el
que hem viscut. Aquells anys –els de
l’Alquimista i fins i tot de la Maison
de Méxique– i els d’ara, fins “Com a
deixant” aquest mateix 2007, l’ara
mateix que dicta al poeta un seguit
de poderosos i concentrats poemes,
que resten i restaran. El gest de Bar-
tomeu Fiol té caires essencials
d’atemporalitat, com ell vol que
sigui l’escrit i com demana que as-
piri a ésser-ho el lector. He sentit, al-
menys, que en poemes com Alegria
per vosaltres, com un mot dit a
l’oïda o bé –tan diferent!– a Home-
natges (p. 53) –per a un lector de lle-
gir com viure– hi ha, com a la Il·lus-
tració, el poeta que sent i pensa i es
lliura amb una forta, magnífica na-
turalitat, a negar tant com a afirmar,
però sobretot a afirmar en colpejar
poesia, com si fos negar. ❋

R

XA
VI

ER
BE

RT
RA

L


	avui.cat
	avui_081107 : sup_a : sup_asup_a


