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CULTU A

■ D. Sam Abrams

És molt encoratjador com-
provar que la literatura ca-
talana va dedicant un
espai, i considerable, a

l’edició d’epistolaris de grans autors.
Es van construint sòlides edicions
de correspondència com ara les de
Carles Riba, Josep Carner, Joan Fus-
ter i Joan Coromines. En aquest sen-
tit, acaba de sortir el volum 12 de les
cartes de Coromines, que correspon
a les 44 cartes que es van intercan-
viar el gran filòleg i escriptor i el po-
lític i escriptor Lluís Nicolau d’Olwer
entre el 1930 i el 1961.

La correspondència entre els dos
gegants de la cultura catalana és rela-
tivament breu però és d’una gran
substància i de gran importància.
En primer lloc, com a gran document
humà que es caracteritza pel tracte
de respecte i confiança que sostenen
els dos corresponsals malgrat la dis-
paritat d’edats. Destaca també la sin-
ceritat i autenticitat dels textos i el
seu valor estrictament literari.

Diferents nivells d’interès
El contingut de les cartes té dife-
rents nivells d’interès com a font
de dades biogràfiques concretes
sobre les dues figures en moments
crucials de les seves carreres i
obres; de coneixements específics
d’etimologia, onomàstica o filolo-
gia; d’informació històrica sobre
l’època, tant a l’interior com a l’ex-
terior del país; d’una crònica con-
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l’edició, és una mostra
de l’art epistolar en
mans
de dos escriptors
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trahistòrica que explica la veritat
extraoficial sobre temes impor-
tants de la cultura catalana.

La llàstima és que l’extraordinària
qualitat humana, intel·lectual i lite-
rària de la correspondència es vegi
minvada per un aparell de notes que
cau lluny del rigor dels dos autors. Hi
ha notes equivocades, d’altres que
són insuficients i algunes que són ex-
cessives. Per exemple, a la pàgina
184 només es diu que Henry Allen

Moe va ser administrador de profes-
sió i director de la Fundació Guggen-
heim entre el 1915 i el 1965. El senyor
Moe era advocat, humanista, erudit,
consultor financer i un intel·lectual
de primera magnitud. Va dirigir la
Fundació Guggenheim entre el 1925
i el 1963. I també va entendre la pro-
blemàtica dels catalans exiliats i va
concedir beques de la fundació a di-
versos intel·lectuals i escriptors. I a
la pàgina 222 ens expliquen, en refe-

Altres mons

Com deia el poeta, hi ha altres
mons però estan en aquest. L’estrena
d’una altra part de la nissaga de les
Cròniques de Nàrnia, la del príncep
Caspian, definida com a èpica eco-
cristiana, i l’èxit de les novel·les de
Cornelia Funk amb l’ideari humanista i
llibresc amb què vol fonamentar la
cosmovisió que ens presenta l’autora, i
més presències al mercat i a la taula dels
lectors d’obres del que s’ha qualificat
com a literatura fantàstica, em tornen a
l’obra de Philip Pullman, que en
comparació amb les altres em sembla la
més honesta i ben travada. Les
preguntes que Pullman fa als lectors són
de la mena: per què som aquí? Existeix

Déu? Si la resposta és afirmativa, com és
que resta indiferent a les desgràcies de
la humanitat i no vetlla per la seguretat
de la seva creació?, etcètera.

La seva trilogia La matèria obscura,
de la qual es va fer una pel·lícula, un dels
primers guions de la qual va ser temptat
a escriure Tom Stoppard, i de la qual
també es va fer una obra de teatre, ha
estat qualificada com “El paradís perdut
en tres volums”, i és una mica com el
contrari de la faula de Milton de la
guerra celestial, només que aquest cop
Déu és el perdedor. No és estrany que
les opinions de l’autor sobre C.S. Lewis i
les seves Cròniques de Nàrnia sigui que

es tracta d’una obra “evident i
cridanerament racista”, que trobi Tolkien
“sense cap mena d’interès psicològic” i
que no li agradi Roald Dahl. Ja ens
agradaria que els nostres crítics
s’abraonessin per bé o per mal sobre els
llibres infantils i/o juvenils per orientar
els lectors sobre la gratuïtat o
importància de les al·legories que ens
presenten els nostres autors en els seus
universos alternatius.

No és estrany que els lectors adults
llegeixin igual que els petits els llibres de
Pullman o de J.K. Rowling, perquè són
obres que es poden llegir en diferents
nivells, es nodreixen d’una àmplia tria de

fonts i són plenes d’al·lusions a l’alta
cultura. Tots dos autors exploren què
significa l’ésser humà, l’autora de Harry
Potter amb les forces del mal que xuclen
la felicitat i l’esperança i així destrueixen
el que d’humà hi ha en les persones, i
Pullman va més enllà en la seva creació
de donar a l’ànima una forma separada i
animal, o dimoni que reflecteix el
caràcter de la persona a la qual
s’incorpora. En el fons hi ha l’eterna lluita
entre el fonamentalisme idealista i el
materialisme humanista, un tema major.
Hi ha adults que prefereixen per als
petits temes més banals però que també
empetiteixen els seus cervells. Així
allarguen la infantesa mental.❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

rència a Joan Alcover, que “amb
motiu del cent cinquantè aniversari
del seu naixement es publicà una
monografia i es traduïren a l’anglès
les seves Elegies”. Una dada vaga i
sobrera, perquè no té res a veure
amb el context dels dos autors.

L’edició de la correspondència de
Coromines és una gran ocasió per a
la cultura catalana i s’ha d’empren-
dre amb entusiasme, gust i rigor. De
moment, només falta el rigor.❋
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