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En un breu text al final del
llibre, Maria Josep Escrivà
(el Grau de Gandia, 1968) es-
criu: “El lloc de la bellesa

creix amb un instint bàsic de supervi-
vència”. El conjunt d’aquest volum,
Flors a casa, guanyador dels Jocs
Florals de la Ciutat de Barcelona
d’enguany, encaixa perfectament
amb aquest anhel de distribuir les
paraules per construir elements de
salvació, de comunicació i, sobretot,
de bellesa perdurable. Al llarg de les
tres parts que el conformen, Escrivà
s’acosta amb tacte delicat a la des-
cripció del paisatge i de les hores del
dia, a l’amor o a les emocions que
ens provoca la realitat del món, sem-
pre a través d’un llenguatge que, sen-
se defugir una ordenació discursiva i
una enorme claredat de dicció, bus-
ca, a poc a poc, el desenfarfegament
i la construcció de petites entitats
literàries de bellesa eficaç.

La buscada senzillesa no és mai
simplicitat, sinó concentració i llum

que defuig cap ornamentació inne-
cessària. A Amb llum de ciri, per
exemple, la mateixa escriptora és ca-
paç de distanciar-se de l’espai on es
conforma el seu desig, i de qüestio-
nar-ne la possible transcendència en
el món de la realitat: “Escric que
estime | i després les paraules | no
són amor”. També a Instantània o a
Anhel del cercle es manifesta una
enorme capacitat suggestiva, feta
d’un vocabulari deliberadament
tens i gairebé elemental. L’enorme
sensualitat del segon d’aquests poe-
mes, amb la referència immediata a
la geografia natural, a la vall petita,
a les sèquies, és un magnífic exemple
de la capacitat de l’autora per triar
aquells elements que el lector magni-
ficarà tot sol. Cal afegir, a aquesta
virtut, la perspicàcia i capacitat d’ob-
servació posada damunt les coses
menudes de la vida diària: el vol
d’una cortina, el riu com un “gran
embalum de ferralla”... O la contun-
dència amb què, de tant en tant, una
afirmació abstracta multiplica l’efec-
tivitat de la imatge: “la ratlla de la
mar, | tan quieta de lluny, com una
gran mentida...” O, encara, la facili-
tat plàstica que sap atorgar a l’enu-
meració, sovint feta des de la perso-

na d’un observador aparentment dis-
tant, com ocorre als poemes Teulats
des de l’aire o Els anys serens. En
aquest últim la capacitat per retra-
tar permet a l’autora de crear amb
mitjans molt econòmics una figura
literària (una ficció, al capdavall)
que, tot seguit, es pot permetre de
retornar a la realitat històrica (la per-
sona descrita és el pare). A Flors a
casa, Escrivà ens proposa segura-
ment el seu llibre més interessant i
madur, més obert i clar, amarat d’un
lirisme concentrat (llegiu-ne els poe-
mets breus de descripcions de dife-
rents indrets) i d’una capacitat de
formulació del que pot ser la tasca
de creació literària molt notable.

Al poema La llum és l’excepció,
un dels més brillants del volum, el
lector hi trobarà aquesta bella ca-
pacitat per enllaçar les reflexions
dins un ritme pausat però impeca-
ble: la llum, el mar, l’infant, la cal-
ma de la nit.... els escassos ele-
ments del món que l’autora tria
són reconduïts a la reflexió metali-
terària (“saber en silenci”) i a l’es-
perança de qui confia, encara, en
el poder de la paraula: “La paraula
és una treva, | una treva de llum, de
nit a nit | definitiva”.

FRANCESC PARCERISAS

Esperonat per l’èxit de Madame Bovary, Flaubert va
decidir emprendre la redacció d’una novel·la insòli-
ta —per molt que les narracions històriques pas-
saven llavors per moments de glòria després dels

èxits de Walter Scott— sobre la dita bellum Africum (anys
241-238), és a dir, la guerra dels mercenaris africans con-
tra els cartaginesos, just després de la primera guerra
púnica: es tracta de Salambó, obra que rep el nom d’una
inventada germana d’Anníbal, de la família Barca. Quan
hi treballava, el de Normandia va escriure a una amiga
seva: “Que trist que s’ha d’estar, per ressuscitar Cartago!”.

Just després d’aquesta guerra d’Àfrica i en cerca dels
recursos que els romans els havien arrabassat arran la
pèrdua de Sicília, els cartaginesos, que dominaven lla-
vors bona part de la Hispània per sota de l’Ebre, van
voler consolidar els seus dominis a la península, i —cosa
greu a l’època, en què la guerra es feia amb dignitat—,
burlant el pacte de no agressió que havien fet amb
Roma, van començar aquesta aventura (i, com qui diu,
acabar-la) amb la presa de la ciutat de Sagunt, un dels
ports més estratègics de la província romana al segle III.
A Espanya aquesta és una guerra tan mítica com la
defensa numantina o com els fets de l’Alcázar de Tole-
do, i això degué ser tan conegut, a tota Europa, que fins
i tot un historiador com Theodor Mommsen, a la seva
Història de Roma (III, 4), tot i passar força per alt
l’episodi de Sagunt —que, fet i fet, només va durar vuit
o nou mesos, que solia ser la màxima durada de les
guerres antigues en llocs en què l’hivern enfredoria el
personal—, en diu una cosa molt salada: “Sagunt es va
defensar de la manera que només saben fer-ho les ciutats
espanyoles” —només hi falta música i fanfara.

De fet, qui parla més extensament dels esgarrifosos
detalls del setge de
Sagunt són Sili Itàlic
i Apià (les Guerres
ibèriques d’aquest
s’haurien de traduir
a la Bernat Metge).
Però vet aquí que la
ja dita col·lecció fun-
dada per Francesc
Cambó ens ofereix
ara el Llibre XI de la
Història de Roma,

de Titus Livi (59 aC-17dC), en una magnífica edició a
càrrec de Jordi Avilés, llatinista de la Universitat de Barce-
lona: Titus Livi, Història de Roma, XI, Barcelona, Funda-
ció Bernat Metge, 2007. (Diré de passada que, ara que es
congrien —hi haurà tempesta— els nous plans d’estudi a
tot arreu, les facultats de Lletres farien bé d’ensenyar
solament Filologia Clàssica, Semítica, Romànica i Neo-
ibèrica —gallega, catalana i castellana barrejades—, i
aquesta solament fins a l’any 1615, que és l’any de la
Segona Part del Quixot: no passaria res si hi manqués tota
la resta, que es podria estudiar perfectament en una Esco-
la d’Idiomes).

Titus Livi, com ja he dit, no és el més dramàtic dels
narradors del setge de Sagunt, però justament per això
resulta més fidedigne. Ja agraden d’altres historiadors més
antics, com Polibi o Sal·lusti, i més moderns, com Suetoni,
però Livi té un no sé què de narrador gentil que el fa molt
saludable i alliçonador. El que diu d’Anníbal és exacta-
ment l’opòsit del que es podria dir de George Bush: “Mos-
trava moltíssima audàcia per a afrontar els perills, moltís-
sim seny enmig mateix dels perills. Cap mena de fatic no
podia ni cansar el seu cos ni vèncer el seu esperit: a la calor
i al fred, una mateixa resistència; de menjar i beguda, una
quantitat determinada per a necessitat natural, no pel
plaer ... Com que el descans no l’anava a cercar ni en un
matalàs tou ni en un indret silenciós, molts el veieren
sovint, embolcallat amb un capot militar, jaient a terra en
els posts de sentinella”. I el que diu de la presa de Sagunt
—ciutat orgullosa que es pensava filla de l’illa grega de
Zacint— és d’una justícia històrica i d’una bellesa que
entusiasmen: “Quan, a causa d’aquesta acció, s’havien
estès el pànic i l’esverament per tota la ciutat ... hom sentí
un altre tumult: una torre, llarg temps remoguda [pels
ariets i la poliercètica del cas], s’havia esfondrat. I, en
efectuar un atac a través d’aquest enfonsament una cohort
de púnics ... Anníbal, convençut que en una avinentesa
com aquella no havia de vacil·lar ... prengué la ciutat en
un instant. Aquesta ordre cruel la demostrà gairebé inevi-
table el desenllaç mateix; en efecte, ¿a quin pogué perdo-
nar dels qui, tancats amb llurs esposes i llurs fills, reduïren
a cendres llurs cases sobre si mateixos, o dels qui, posseïts
d’armes, no posaren fi a la lluita fins a caure moribunds?”.

Flaubert estava trist a causa del seu temps històric.
Nosaltres ho estem tant, del nostre, que ara és com si ja
només poguéssim rescabalar-nos llegint Titus Livi i tota la
Bernat Metge per escreix. I en acabat, a millor vida.

El creixement de la bellesa

“La ‘Bernat Metge’

ens ofereix el llibre XI

de la ‘Història de

Roma’, de Titus Livi”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Titus Livi,
consolador
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En l’obra L’espiritual en
l’art, Kandinsky afirma que
“una vertical que s’uneix
amb una horitzontal engen-

dra una ressonància gairebé dra-
màtica”. Anàlogament, en l’època
de l’especialització en què vivim,
es pot dir que quan posem en rela-
ció camps de coneixement distints,
es produeix una forta desorienta-
ció, més enllà del plaer momenta-
ni. En treure’ns de sobre, durant
uns instants, les orelleres de la men-
talitat analítica, experimentem
una sensació d’alliberament, però
alhora també un inevitable senti-
ment de culpabilitat pel fet de re-
cordar-nos que formem part de la
mentalitat moderna, la qual va
néixer tot decidint fragmentar
l’existència en diverses parcel·les
per tal de fer-la més digerible.

Xavier Duran (Barcelona,
1959) procedeix, amb la seva acre-
ditada capacitat divulgadora, a
mostrar els punts de contacte, que
habitualment passen desaperce-
buts, entre el món artístic i el de
l’activitat científica. I de manera

conscient o no, no ho fa només
incidint en les relacions de causa i
efecte (tot privilegiant la dimensió
científica), o bé cercant sobretot
analogies (tot privilegiant la di-
mensió artística), sinó que els ti-
pus de vinculació són múltiples.
Val a dir, però, que malgrat
l’afany, “políticament correcte”,
de voler igualar el grau d’influèn-
cia que l’activitat artística i la cien-
tífica han exercit l’una en l’altra, la
veritat és que la darrera és la que
s’emporta, inevitablement, el pa-
per protagonista. I és que, d’entra-
da, els coneixements científics han
estat decisius per preservar les
obres d’art. Així, per exemple, Du-
ran ens informa que gràcies a un
compost utilitzat habitualment en
la indústria dels plàstics, ha estat
possible conservar la policromia
dels guerrers de Xia’n, els quals,
després de romandre amagats i pro-
tegits per capes de terra humida
durant més de dos mil anys, es des-
colorien ràpidament en ser
desenterrats. O, d’altra banda, la
ciència ha servit també per detec-
tar possibles fraus. D’aquesta ma-
nera ens assabentem que “el groc
de Nàpols, un antimoniat de plom,
no pot trobar-se en un quadre fet
abans del primer terç del segle

XIX”. I en el terreny de la creativi-
tat, limitant-nos només a la in-
fluència dels coneixements biolò-
gics en l’arquitectura, l’autor recor-
da que, al marge dels casos més
coneguts com el de l’obra de Gau-
dí, l’inventor del formigó es va ins-
pirar en els teixits vegetals, o que
la Turning Tors, la torre de 190
metres que Santiago Calatrava ha
construït a Suècia, reprodueix l’es-
tructura i la funció de la columna
vertebral humana.

Segurament hi haurà més d’un
lector que trobi a faltar en aquest
text algun tipus de relació poc co-
neguda entre l’art i la ciència, però
és que de bon començament Du-
ran ja ens diu que ell només ha
pretès oferir unes pinzellades so-
bre una qüestió molt àmplia, amb
múltiples ramificacions. Unes pin-
zellades que, d’altra banda, ajuden
a pal·liar la nostàlgia d’un temps
en què era impensable ser molt re-
conegut en un camp i alhora ser un
perfecte ignorant en molts d’altres,
tal com és habitual que passi avui
dia. Una nostàlgia que, a més de
moltes altres coses, és possible que
també expressi el famós i enigmà-
tic gravat titulat Melancolia, d’Al-
brecht Dürer, precisament a l’inici
de l’època moderna.

Exposició del guerrers de Xi’an al Fòrum 2004 de Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ
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