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No hi ha dubte que aproximar-
se al passat a través dels tex-
tos dels coetanis és un exerci-
ci sempre enriquidor. Natu-

ralment que no poden susbtituir la fei-
na dels historiadors, i que requereixen
un coneixement previ del període per
saber-los interpretar. Però malgrat
aquests handicaps, conèixer el passat a
través dels textos d’època té notables
atractius i ens aporta molts detalls de
gran interès, començant pel mateix
llenguatge i la manera d’expressar
idees i conceptes. Aquesta reflexió ini-
cial ve a tomb d’un llibre que ens
aproxima uns bocins de l’obra perio-
dística de Carles Rahola (1881-1939),
un notable intel·lectual gironí que va
anar definint al llarg del primer terç
del segle XX les preocupacions d’un
país en aquella conjuntura històrica.

Llegint els articles de Rahola hom
pot observar l’inventari de temes que
preocupaven a un publicista republicà,
que no estava pendent només de fer
propaganda de la desitjada república
federal, sinó que anava construint un

imaginari ideològic que passava per de-
finir la modernitat i denunciar la fos-
cor de la que hom volia escapar. Una
modernitat que definia molt bé quan
parlava de les escoles, les biblioteques
o el ferrocarril, elements del progrés
econòmic i cultural. El periodisme de
Rahola també combatia allò que l’au-
tor considerava contrari a aquesta mo-
dernitat que ho havia d’il·luminar tot.
En aquest sentit són molt significatius
els articles contra l’espectacle dels to-
ros o la pena de mort. Tanmateix, els
articles de Rahola no són només de
combat d’idees, sinó que la seva voca-
ció d’historiador treu el nas habitual-
ment a la premsa, amb tot d’articles de
divulgació històrica, sobretot centrats
en la ciutat i les comarques gironines.

De fet, aquests articles permeten se-
guir també el pols vital d’aquelles con-
trades al primer terç del nou-cents, eta-
pa en què es produeixen canvis prou
significatius que l’articulista segueix
amb atenció. Crida l’atenció la referèn-
cia a l’inici del turisme a Cadaqués,
esmentat en un article de 1925, en què
Rahola afirma, en relació a la nova
carretera que arriba a la població mari-
nera: “La vila hi ha guanyat molt, car
(…) ha estat més visitada i coneguda
per gent de tot arreu; però també hi ha

perdut quelcom que era essencialment
típic: els vells costums van desapa-
reixent i els trets personals van esbo-
rrant-se”. I això, repetim-ho, el 1925.

Ara bé, Rahola és conegut sobretot
per haver estat una de les primeres vícti-
mes de la repressió franquista. Va ser
afusellat el 15 de març de 1939, acusat
entre d’altres coses d’haver escrit al-
guns articles durant la Guerra Civil
contraris al bàndol franquista. Entre
ells, Contra l’invasor, que dóna nom al
llibre. Naturalment que l’article és im-
portant per les conseqüències que va
tenir, però segurament l’obra periodísti-
ca anterior a 1936 és molt més impor-
tant i significativa de les preocupacions
d’un intel·lectual compromès amb una
societat tensa i en canvi que no pas el
poc que va escriure durant la contesa.

Llàstima que el tast d’aquests arti-
cles tingui febleses. El títol del llibre és
impactant, però vist el conjunt de tex-
tos resulta esbiaxat. Però el que és més
insuficient és la justificació de la selec-
ció d’articles; un apèndix amb la rela-
ció nominal dels articles de Rahola a
L’Autonomista hagués estat molt útil.
Amb tot, el llibre és molt recomanable
i dóna una aproximació als temes que
preocupaven les sensibilitats progressis-
tes del país el primer terç del segle XX.

CARLES SANTACANA
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Arcàdia és sinònim de lloc amè,
idíl·lic o paradisíac. No pas
en el sentit d’un món feliç, de
parc temàtic i consumisme

desbridat, sinó d’un espai lliure per
gaudir del coneixement, l’art i la cultu-
ra. Arcàdia, de Tom Stoppard, es pot
considerar un dels pocs textos de la
dramatúrgia europea que, dels vuitan-
ta ençà, reconcilia el teatre amb aques-
ta idea del plaer intel·lectual i estètic.
La peça de Stoppard tracta dels grans
debats i temàtiques de la modernitat a
partir de la cèlebre batalla de clàssics i
romàntics, brillantment reforçada per
la dialèctica entre l’humanisme i el cien-
tifisme, la raó i el sentiment, l’amor i el
sexe. Amb una ironia i un humor re-
naixentistes, la reflexió d’Arcàdia apos-
ta per una síntesi eclèctica de contraris.

El cor argumental de l’obra se cen-
tra en els duets Thomasina/Septimus,
deixebla i mestre, i Hannah/Bernard,
rivals en la recerca literària. Les dues

parelles —pertanyents al segle XIX i
XX, respectivament— basen la relació
en la set de coneixement i en la seduc-
ció eròtica que se’n pot derivar. Al vol-
tant seu hi ha el món rutilant d’una
aristocràcia britànica en mutació que
capitalitza el món de l’art, la ciència i
la cultura com a exhibició del seu po-
der i, alhora, protagonitza els embolics
sentimentals més impredictibles.

L’alternança de temps, en un ma-
teix espai, entre la primeria del segle
XIX i el final del XX, està pensada per
contribuir a afaiçonar el sentit del de-
bat intel·lectual de l’obra. Les con-
nexions entre els dos segments tempo-
rals, tan ben relligades com l’estructu-
ra i la simetria del text, també afavo-
reixen una teatralitat d’alenada shakes-
peariana i una espurnejant ironia wil-
deana. En la darrera escena, els dos
temps conflueixen amb naturalitat per
relligar tots els fils de la trama, comple-
tar la recerca i deixar via lliure al debat
obert sobre els monstres de la raó i del
sentiment. Stoppard aconsegueix
crear una atmosfera d’un temps itera-
tiu, ple d’ecos sinestèsics i coincidèn-
cies gairebé invisibles, que evidencia el
poder transformador de la història i la

supervivència de traces incompletes
d’allò que fou el passat. “Obra rodo-
na”, com diu al pròleg Màrius Serra,
Arcàdia posa en dansa el sentit i els
sentits, el pensament i el sentiment. Ho
fa amb un joc d’opòsits, ben armat
d’aparell erudit, que confronta, per
exemple, Byron i Newton, la poesia i la
matemàtica més polaritzades, per de-
mostrar que, al capdavall, aquests ex-
trems són complementaris en l’aventu-
ra del coneixement. En un assaig re-
cent, intitulat La littérature en péril,
Tzvetan Todorov denuncia l’hegemo-
nia dels formalismes, nihilismes i solip-
sismes en el sistema literari europeu.
La dramatúrgia catalana tampoc n’ha
estat exempta, tot i que en els darrers
anys comença a diversificar-ne les ten-
dències. Peces com les de Stoppard, al
costat d’altres de menys diletants de
Bernhard o Pinter, treballen sobre el
sens que vindica Todorov, però també
sobre els sentits. Les formes en són els
contraforts, no pas pantalles encobri-
dores de la buidor d’idees. Com a lec-
tors, Bernhard, Pinter o Stoppard ens
permeten d’accedir, a través dels mons
evocats, al coneixement de l’essència
de la condició humana.

Rahola, un somni derrotat

No sé fins a quin punt el conjunt d’activitats dedica-
des a la cultura catalana a la Fira de Frankfurt
haurà servit per donar a conèixer d’una manera
seriosa la història de la nostra literatura: el temps

ho dirà i, en especial, ho dirà el volum de contractacions
fetes pels editors dels stands editorials respectius. I fins i tot
això no serà un índex fiable: haurem d’esperar a veure si
aquests llibres es venen, i, especialment, caldrà esperar a
veure què en diu la crítica especialitzada, que a Alemanya
encara té un pes i una solvència de patent. Com ja vaig dir en
un article publicat en aquest mateix diari fa uns quants dies,
si Reich-Ranicki considera trivial la literatura de la senyora
Doris Lessing, m’espanta imaginar-me què dirà (si és que
mai en diu alguna cosa) de certes obres literàries catalanes
que han estat motiu d’intercanvi mercantil a la Fira.

Però deixem això de banda. L’article d’avui està dedicat a
una bibliotecària de la Deutsches Bibliothek, amb seu a
Fankfurt. Com que vaig quedar-me uns quants dies a la
ciutat del Main per tenir-hi trobades amb universitaris de la
ciutat i antics professors meus d’aquella institució per parlar
del futur que espera als centres d’educació superior d’Euro-
pa després de l’aplicació dels Plans de Bolonya, vaig tenir
temps per passar per la dita Biblioteca Nacional, en cerca
d’un article del qual tenia solament una notícia vaga, però
que m’interessava de llegir apassionadament. Es tractava de
l’article que Alfred Weber va escriure sobre els empleats en
organismes públics. El seu germà, el més conegut Max We-
ber, va abordar amb prolixitat el mateix tema, però sempre
sota el concepte més general de “burocràcia”. L’article en
qüestió es diu “Der Beamte” (“El funcionari”; títol aproxi-
mat al d’un llibre de Siegfried Kracauer que està a punt
d’editar-se en castellà: Der Angestellte, “L’empleat”): era
una peça impossible de trobar a Barcelona, i també era
difícil de trobar dins el conjunt de l’obra completa d’aquest
sociòleg i politòleg alemany (1868-1958). L’única solució era
adreçar-se a la biblioteca de Frankfurt que ja he dit, i així

vaig fer-ho.
Jo que m’hi arribo el

dissabte passat al matí, a
Adickesallee, 1, a la vora
del cementiri principal
de la ciutat, on reposen,
entre d’altres, les despu-
lles de Schopenhauer i de
Theodor Adorno. Van re-
bre’m amb una gran
amabilitat, i de seguida
vaig tenir un passi per vi-
sitar la biblioteca durant
tot un dia. M’adreço al

mostrador de les bibliotecàries, i demano si podria consultar
tots els volums de l’obra d’Alfred Weber. La bibliotecària,
sempre amabilíssima, em diu que, per desgràcia, el dissabte
no és dia de consulta de llibres que no es trobin a les sales de
lectura. Jo que li dic: “Estimada amiga, pensi que he vingut
expressament de Barcelona —volia afegir: “a peu”, però no
vaig gosar— per consultar aquesta obra, perquè vaig en
cerca d’un article que m’interessa d’allò més”. I la bibliote-
cària, gentil, mirant-me de fit a fit (vaig tombar-me i tot,
perquè veiés la meva calba sacerdotal i d’estudiós), tot analit-
zant la situació per uns instants, va i em respon: “No es
preocupi. Farem una excepció (Ausnahme). D’aquí a mitja
hora tindrà a la seva disposició tots els volums de l’obra
d’Alfred Weber”. I així va ser. Un cafè i una cigarreta fora
del local (a Alemanya ja no es pot fumar enlloc, cosa estra-
nya en un país de fumadors sistemàtics), i vet aquí que al cap
de mitja hora ja tenia al mostrador els 12 volums de l’obra
del sociòleg esmentat.

Me’ls vaig mirar de dalt a baix, i al cap d’una bella estona
va aparèixer al volum vuitè l’article famós, publicat a Die
Neue Rundschau el mes d’octubre de 1910. Van deixar-me
que el fotocopiés, i vaig sentir-me més feliç que un gínjol. El
vaig llegir amb atenció a la biblioteca mateixa, i llavors se’m
va revelar una cosa que ja sospitava des de feia temps:
aquesta tirada a parlar d’oficinistes i funcionaris que es
troba en l’obra novel·lesca de Franz Kafka s’acabava d’expli-
car del tot amb un article com aquest. Amb altres paraules:
el fenomen del “funcionariat”, en el moment de més gran
expansió de les societats capitalistes al començament del
segle XX era, com ja sospitava feia temps, un tema que
planava damunt tota la classe intel·lectual europea, la d’Ale-
manya en especial. Kafka llegia assíduament Die Neue
Rundschau, lloc en què va publicar més d’una narració. Així,
doncs, tot lligava.

Havent acabat la feina, vaig tornar els llibres al mostra-
dor: “Senyoreta, ha sigut molt amable. No sap com li
agraeixo la seva gentilesa”. Vaig veure, perquè ho duia pen-
jat a l’uniforme, que la noia es deia Barbara Noreiks. I li vaig
prometre que escriuria un article sobre aquesta visita, per
reblar el meu agraïment, i que li n’enviaria una còpia. Aquí
teniu l’article, i aquí té ella, per a la seva felicitat, la mostra
palpable de la meva gran satisfacció.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Bibliotecària
gentil
JORDI LLOVET

Sentit(s)
FRANCESC FOGUET i BOREU

“El fenomen dels

‘empleats’, a principis

del segle XX, planava

damunt la classe

intel·lectual europea”

Una escena de l’obra Arcàdia, de Stoppard, que es va representar la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya. / TNC

EL PAIS, dijous 18 d'octubre de 2007 QUADERN / 5


