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■ Antònia Carré

La prosa de Jordi Bilbeny és
àgil, segura, amena, apas-
sionada. Desplega els seus
raonaments hàbilment,

sosté les seves afirmacions en refe-
rències bibliogràfiques abundants i
sovint de primer nivell, dóna múlti-
ples dades que corroboren les seves
argumentacions, fa que es vagin en-
cadenant les unes a les altres amb
facilitat i aconsegueix que, accepta-
des les lleis del gènere, el seu dis-
curs arribi a ser convincent. Les hi-
pòtesis que defensa Bilbeny es
poden resumir així: La vida de Laza-
rillo de Tormes castellana és la tra-
ducció d’un text escrit originalment
en català, que passa a Dènia i Valèn-
cia i no a Toledo i Salamanca, com
sempre s’havia cregut, perquè Llàt-
zer neix a Tormos (a la Marina Alta).
Les primeres edicions conegudes
del text (1554) han manipulat i obli-
terat l’autoria catalana com una
mostra més del nacionalisme impe-
rial de la Corona hispànica. Situada
a València, l’obra permet una lectu-
ra simbòlica en clau política i esdevé
una al·legoria de la revolta de les
Germanies: el pare d’en Llàtzer “patí
persecució per la justícia”, raó per
la qual “estava desterrat”, és a dir,
que era un agermanat (p. 141) i per
això en Llàtzer defensa els ideals de
la rebel·lió armada dels camperols i
menestrals valencians del segle XVI
en contra dels senyors i de l’oligar-
quia feudal, que es va desenvolupar
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Bilbeny reivindica la catalanitat del conegut Lazarillo de Tormes
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■ L’edició segueix la
traducció al català
del Lazarillo de
Tormes d’Antoni
Bulbena (1892), que
Josep M. Orteu i Jordi
Prenafeta
corregeixen i anoten
per corroborar la
valencianitat de
l’obra
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paral·lelament a les lluites dels co-
muneros de Castella i a d’altres in-
surreccions europees. Aquesta tesi
de Jordi Bilbeny s’adiu del tot amb
la línia d’investigació que segueix
l’autor: en altres indrets ha defensat
que Cristòfor Colom havia nascut a
Catalunya i que el Quijote va ser es-
crit també en català, ja que el seu
autor no és Miguel de Cervantes
sinó el valencià Joan Miquel Ser-
vent.

Però “el verí del savi Bilbeny”
(com diu Josep Maria Orteu en el
prefaci llarguíssim: més de cent pà-
gines) no és prou mortífer. Si bé de-
fensa l’autoria catalana amb diver-
sos arguments –que van sumant– de
tipus lingüístic, històric, geogràfic,
etc., el seu entusiasme per cada
nova descoberta el condueix a no
trobar la mesura exacta en l’ús de
les proves. Així, quan vol justificar la
mort del pare de Llàtzer “en la de
los Gelves”, dedica deu pàgines a
explicar la presència catalana a l’illa
de Gerba i amb un excés de retòrica
es remunta fins als temps de Roger
de Lloria, al segle XIII. Quan el Laza-
rillo surt de la vila ducal d’Escalona i
diu que “tomé la puerta de la villa
en los pies de un trote”, la frase per-
met a Bilbeny afirmar això: “És a dir
que, si la vila té una porta, per on En
Llàtzer surt de la ciutat, és que som
davant d’una vila fortificada, tal-
ment com era Gandia, que va ser
emmurada el 1305 per ordre de
Jaume II” (p. 198). Segons Bilbeny, la
prova indiscutible de la catalanitat

amagada de l’obra és que una de les
tres edicions del 1554 du escrit a la
portada en català Anvers, en lloc de
la forma castellana Amberes. Una
ràpida consulta al Google, però, ens
permet comprovar que hi ha més
edicions antigues castellanes amb
el nom d’Anvers. I a més a més,
sabem que en temps antics els to-
pònims presentaven les formes més
diverses: hi ha manuscrits catalans
medievals que escriuen Saragossa
quan en realitat volen dir Siracusa.

Una obra anònima sempre és lla-
minera, perquè permet als investi-
gadors bastir múltiples hipòtesis. I

Això no és música

Quantes vegades vam sentir
aquesta negació escandalitzada els
anys en què els Beatles escampaven la
seva obra al voltant nostre? Els pares, els
professors, una majoria de persones ben
establertes a partir de certa edat,
intentaven frenar l’extensió de la plaga
entre el jovent, i els servia tot per a la
lluita contra la disbauxa dels cabelluts
anglesos, des de la indumentària fins a la
llargària dels cabells. Acaba de sortir un
llibre profund i documentat sobre el
fenomen dels Beatles, com a símptoma
del malestar de la nostra cultura i de la
nostra època. L’ha publicat Galàxia
Gutemberg, Cercle de Lectors, es titula
Esto no és música, amb el subtítol de

Introducción al malestar en la cultura de
masas i l’autor és José Luis Pardo.
L’anàlisi no es limita a les lletres de les
cançons, sinó que agafa tots els
personatges de l’alta cultura i de la
cultura pop o popular que figuren en la
caràtula d’un dels discos més
emblemàtics del conjunt, Sergent
Peppers Lonely Hearts Club Band, el club
dels cors solitaris, en el qual es barregen
en una profanació sacrílega de jerarquies
artístiques i socials a l’entorn dels quatre
nois, repetits en diferents vestits, Marlon
Brando i Karl Marx, Marilyn Monroe i
Aldous Huxley, el Gras i el Sec –Laurel i
Hardy– i Bernard Shaw i Oscar Wilde i
Lawrence d’Aràbia... una confusió de

gèneres, èpoques i intencions. L’autor
explica la raó d’aquesta tria que posa de
costat Edgar Allan Poe amb Mae West o
Carl G. Jung. I les raons de la cultura
popular per merèixer un estudi que es val
de les eines esmolades per Hegel,
Derrida, Plató, Foucault, Kant, Nietzsche
–sobretot Nietzsche– Rafael Sánchez
Ferlosio i R. Sennet entre altres. No
s’escapen de passar per la taula de
dissecció els còmics, el cinema de
masses, altres conjunts musicals –després
de la Bibliografia hi ha una Discografia
important–, o mites de la sentimentalitat
popular com Sissí o el Che Guevara. Amb
el fil conductor de la inversió del
platonisme i la diferenciació entre la

producció cultural i l’acció, l’autor ens
fascina amb un recorregut pels temes
més rellevants de la cultura pop i les
seves implicacions amb el pensament i
les preocupacions més actuals. Seguint
també tall a tall les cançons més
emblemàtiques dels Beatles, ens mostra
el poder i la penetració d’una cultura
popular que sovint l’alta cultura es mira
amb menyspreu o, en el millor dels casos,
amb indiferència. Després de la lectura
d’aquesta obra apassionant, la mirada
dels de dalt potser canviarà i, com en el
panteó de la coberta del disc citat,
entendrem la solitud idèntica de tots els
cors que anunciaven la desolació cultural
i política dels nostres temps.❋
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EMILI TEIXIDOR

d’autor al Lazarillo de Tormes ja fa
temps que se n’hi busca: Juan de Or-
tega, Diego Hurtado de Mendoza,
Alfonso de Valdés, Joan Lluís Vives
i ara Joan Timoneda, sense que Bil-
beny arribi a afirmar categòrica-
ment que el pare és aquest. Sem-
blants hipòtesis, per més interes-
sants o desproporcionades que
siguin, no canvien de moment el
curs de la història de la literatura. De
la mateixa manera que la descober-
ta de l’evangeli apòcrif de Judes no
ha canviat la història de la influèn-
cia de la Bíblia en la nostra cultura
occidental.❋
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