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Contra el progrés

És possible que, d’aquí a un
segle, quan algú miri enrere, determini
que hem assolit el cim de l’estupidesa.
Serà un error: la intel·ligència continua
existint, més o menys en la mateixa
proporció que abans, però està
emboscada per una allau d’estultícia.
Ara que tothom és capaç de generar
informació per compartir amb la resta
de la humanitat, ha fet eclosió la
sempiterna mediocritat, acompanyada
de violència i grolleria i, en un mot, el
pitjor de cada casa. ¿Qui té temps i
ganes de gravar-se i ensenyar-se,
d’apuntar-se a tot com a espectador o
com a protagonista, i d’aprofitar els
gadgets per llaurar-se una fama de cinc

segons? Ha emergit la vulgaritat, en el
sentit més complet de la paraula. Abans
admiràvem John Lennon, que era
descordat però intel·ligent i
compromès, i avui regna el
Chikilicuatre: no cal dir res més.

Aquesta digressió ve a tomb
perquè intueixo que és compartida per
l’Esteve Soler. D’aquest noi me’n van
parlar a la llibreria Parcir de Manresa.
Les llibreries són un fogar indispensable
de cultura i haurien de tenir
subvencionades les activitats que fan,
però això és un altre tema. Perquè us
en feu una idea: l’Esteve Soler no és tan
jove (avui tothom és jove fins que es

prejubila), du la barba amb retall
modern, té pocs cabells al terrat i una
certa ironia en l’expressió. Camisa fosca,
segur d’ell mateix. Bé: és dramaturg, no
pas inèdit en els escenaris catalans, i
acaba de donar la campanada a Berlín.

Us ho explico: va enviar, al gran
Theatertreffen, un text que festeja amb
la tradició del teatre de l’absurd i que
es carrega la idea que el progrés ens
ha humanitzat. Contra el progrés, que
així es diu la peça, va competir amb
646 obres enviades de tot Europa i va
quedar entre les cinc finalistes. Soler la
va enviar com la tenia, en català, i a
Berlín va ser traduïda, seleccionada i

llegida davant 200 persones que van
aplaudir com pertoca. No va guanyar el
premi gros, però es representarà a
Alemanya. Fi de la història. I és que,
com sol passar a Catalunya, la cultura
sobreviu a tot gràcies a aquesta barreja
d’arrel, creativitat i talent.

Tres coses que la societat que ens
envolta tendeix a menysprear, perquè
això és el que convé a aquells que la
regeixen. Si mirem la història, la
política ens sol fallar en arrel, en
creativitat o en talent. O en les tres
coses alhora. Per això volen més
frivolitat i menys pensament,
començant per les aules.❋
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■ David Castillo

Juntament amb Aimé Césai-
re, tan vinculat als surrealis-
tes, Léopold Sédar Senghor
ha estat el poeta més impor-

tant de la francofonia africana del
segle XX. No solament com a gran
poeta de la literatura francesa sinó
també per tot el que ha incorporat,
per la barreja de sons, pels ritmes
candents, per una fusió de cultures,
que sens dubte exemplifica a través
de la seva biografia.

Dins d’aquesta bona traducció de
Josep Maria Fulquet, que publiquen
conjuntament dues editorials an-
dorranes dins la mateixa col·lecció
que havia presentat un llibre del
gran poeta palestí Mahmud Darwix,
Imma Tor signa un pròleg en què
ens explica les vicissituds de la vida
de Senghor. Des del naixement al
poble costaner de Joal, a l’aleshores
protectorat francès, el 1891, fins a la
seva participació a la Segona Guerra
Mundial, on va caure presoner el
1940, sense obviar que va ser dipu-
tat del Senegal a l’Assemblea Naci-
onal francesa i primer president del
país africà després de la indepen-
dència, el 1960. Un currículum que
es recordarà com una anècdota da-
vant la importància del seu llegat,
en què el llibre Etiòpiques brilla
amb llum pròpia, perquè condensa
els records de joventut d’una mane-
ra ben peculiar. Amb els seus versos
llargs i sovint sinuosos, Senghor ir-
riga des de la poesia oral provinent
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■ Gran figura de la
literatura francesa del
segle XX, Senghor es va
educar en les escoles
blanques del Senegal i
de la metròpolis, però
la seva obra va buscar
l’essència de la història
del seu país, de la
família i de les diferents
tradicions en contacte.
Tot, amanit pel
concepte de negritud i
per un ritme cadenciós,
que fa dels poemes
autèntiques joies
d’orfebreria, peces de
ritmes musicals i orals
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dels griots africans, els contadors
d’històries, i també incorpora tradi-
cions diverses, especialment la fran-
cesa. El seu mateix nom té un gra-
pat de procedències: Léopold, del
francès; Sédar, del reialme serer de
la regió de Siné, i Senghor, que és
una derivació del portuguès senhor.
A la vegada, el seu pare era catòlic,
però polígam, i la seva mare, musul-
mana i animista. Diríem que el poeta
és un exponent d’un temps i d’un
país canviant, on la paraula encara
no ha perdut els seus poders mítics,
ni la cadència de la música. Poesia
d’encanteri, danses i instruments,
amb afluents que tenen a veure amb
el ritme i la melodia, síntesi, com
hem dit, de l’ànima negra i de l’euro-
pea. Etiòpiques conté tots aquests
elements mítics, filtrats per la histò-
ria del seu país i dels records d’infan-
tesa dins d’un còctel que exemplifi-
ca el concepte de negritude com una
conjunció dels valors de la civilitza-
ció del poble negre, és a dir, la filoso-
fia, la moral, la política i l’art, tot
basat en una noció de la força, on
Déu és la força de les forces. Una lec-
tura animista, que apareix en uns
versos vius per la potència del seu
ritme. Ritme i imatge-símbol de
l’amor, però també de la fe, de la
dona i de la terra com a inspirado-
res, o de la vegetació com a teixit i
trama dels poemes. Un llibre sensa-
cional, que el traductor, en un au-
tèntic repte, ha sabut oferir en una
versió poderosa, que conserva
l’emoció i el ritme.❋
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