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La tendència, psicològicament
tan tranquil·litzadora, de re-
duir allò divers a unes poques
o, millor encara, una única

categoria, com més fixa i estable mi-
llor, ha impedit en bona
mesura que la producció
literària de Josep Ixart
(Tarragona, 1852-1895)
hagi estat, no ja reconegu-
da, sinó simplement prou
coneguda, des de la seva
mort ençà. La seva obra
és dispersa tant en el sen-
tit d’haver conreat diver-
sos gèneres (la crítica, el
periodisme, la narració,
la poesia...), com en el de
no disposar d’un text cab-
dal, d’aquells que perme-
ten que el lector identifi-
qui automàticament el
nom d’un autor amb la
seva “obra principal”, tot
facilitant el seu accés a
allò que anomenen poste-
ritat. D’altra banda, els
corrents històrico-litera-
ris (naturalisme, positivis-
me, idealisme...) que se li
han adjudicat, a vegades
sembla que li queden o
massa grans, o massa
curts, o que simplement
no s’escaiguin a la seva
idiosincràsia.

Potser el tret que mi-
llor el distingeix, al marge
dels gèneres que ha con-
reat o de modes literàries,
és una aguda capacitat
d’anàlisi psicològica, que
va saber aplicar amb en-
cert no només a la gent
amb qui va tractar, sinó
també a si mateix. En
aquest sentit, el llibre que
comentem és un magnífic

exercici d’introspecció. El gruix de
l’obra el formen cinc textos inèdits,
escrits a l’entorn de 1876, en què
Ixart fa balanç de la seva vida quan
està travessant un període crític, tant
des d’un punt de vista personal com
familiar. Pel que fa al primer aspecte,
l’escriptor tarragoní va decidir aban-
donar d’una vegada la professió
d’advocat que mai no li havia acabat
de fer el pes. I respecte a l’entorn
familiar, alguna crisi econòmica i, so-

bretot, la mort molt propera en el
temps de diversos parents, el van
deixar molt abatut. Una família (els
Moragas-Tavern), que l’autor arriba
a comparar amb “las primitivas tri-
bus de que habla la Biblia”, i que,
vist des de l’actualitat, ha suposat un
parell de handicaps més, que cal su-
mar als ja esmentats al comença-
ment, perquè l’obra d’Ixart sigui va-
lorada com cal. Un és el perill de
quedar eclipsat per la figura del seu

cosí, Narcís Oller, i l’altre
és el de menysprear els
seus escrits com a simple
entreteniment d’un mem-
bre ociós de l’alta burge-
sia catalana de finals del
segle XIX. Tant de bo,
però, tota la gent de casa
bona fos capaç d’escriure,
tant en el sentit literari
com social, frases com la
següent: “El arquitecto
inscribe su nombre al pie
del plano del edificio y la
humanidad lo lee radian-
te de gloria en su cúpula,
pero al último de los tra-
bajadores le es permitido
inscribir el suyo en la pie-
dra que oculta la oscuri-
dad y que no es por esto
menos importante”.

El que probablement
atorga un aire peculiar a
aquests textos memoria-
lístics és que la constata-
ció de la crisi personal i
familiar no sigui incompa-
tible amb una confiança
plena —diguem que típi-
cament decimonònica—
en els valors del treball, la
ciència o el progrés de la
humanitat, quan el més
habitual és cercar aixo-
pluc en la vida privada en
trontollar els valors so-
cials. En qualsevol cas, és
una molt bona notícia la
recuperació d’aquests Es-
crits autobiogràfics, en
edició bilingüe i molt acu-
rada de Rosa Cabré.

PERE SABORIT

La llegenda del graal (o del grial) posseeix una
certa versemblança. Els evangelis sinòptics
deixen força clar que Jesús i els deixebles, després
d’haver estat molt ben rebuts a Jerusalem, van

buscar una casa rica on poder celebrar la festa jueva de
la Pasqua (pessah), que, certament, pot caure en qualse-
vol dia de la setmana, sempre que sigui el 15 del mes
Nisan. Dic que la casa havia de ser rica perquè dos
d’aquests evangelis estableixen que Jesús i la colla van
celebrar la festa en una sala espaiosa, proveïda d’estores
i coixins, la qual cosa dóna a entendre que van menjar
estirats a terra, fet que no ha respectat mai la iconografia
que és del cas. Els Evangelis no diuen que mengessin xai
—cosa preceptiva, com les herbes amargues, en aquella
època—; però sí que esmenta dues coses inequívocament
relacionades amb el seder (cerimònia de la primera nit
de Pasqua): van menjar pa sense llevat, tots van beure vi,
menys Jesús —que va dir que no en beuria fins que
s’hagués acomplert la seva tasca en aquest món—, i van
recitar les oracions i els himnes que esqueien a aquella
ocasió: sens dubte els cants d’Al·leluia de Salms,
113-118.

Perquè a l’Edat Mitjana pogués prendre cos la idea
que Jesús va sacralitzar vi en un calze (calix, a la
Vulgata) i que aquest calze va perdurar, és obligat
pensar que la copa era de metall, i no de terra: detall
que també s’avé amb les pràctiques més ortodoxes dels
jueus, que en tal celebració usaven plats i copes de
metall, i no els atuells quotidians de terra, per tal com
aquests darrers, en ser porosos, podien contaminar-se,
poc o molt, d’un llevat (hamets) que calia, de totes
passades, evitar. Si la copa era metàl·lica, llavors és
més fàcil que sobrevisqués al temps i a tota mena
d’atzar. Una altra cosa és que la llegenda del graal
afegeixi que, amb aquesta mateixa copa, o amb una

altra, Josep d’Ari-
matea es va acostar
al cos moribund
(¿o mort?) de Jesús,
a la creu, i va om-
plir-la de la seva
sang, amb això do-
nant peu a la part
més ferma i perma-
nent de la llegenda

medieval: amb el nom de graal es designaria el calze en
què Jesucrist va instituir l’Eucaristia, però, sobretot,
en què va guardar-se la seva sang. Tota la queste del
graal consisteix a retrobar aquesta copa perduda.

L’única cosa que no quadra amb la tradició jueva és
que Josep d’Arimatea recollís la sang vessada per Jesús,
de manera sacrificial, en una actitud clarament
paral·lela al sacrifici de la Pasqua, com els jueus encara
practiquen cada any, i com es recorda, al·legòricament,
a la Missa cristiana: la sang procedent d’un sacrifici
s’havia de deixar lliscar o s’havia d’escampar als peus de
l’altar, mai recollir-la ni guardar-la. Amb tot, al temps
de les llegendes dels segles XII i posteriors, hi havia
molts monestirs, a Orient i a l’Occident, que deien pos-
seir aquesta copa sagrada: així a Huesca o València, a les
abadies de Fécamp (França), de Màntua (Itàlia), al mo-
nestir de Weingarten (Suïssa), i també a Bruges, on la
relíquia va ser-hi portada amb gran cerimonial pel pare
de Felip de Flandes.

Aquí va entrar de refiló la llegenda literària, i és molt
legítim que ho fes, perquè la imaginació és base de tota
literatura: Chrétien de Troyes va encetar la llarga his-
tòria sobre la cerca del grial presentant, a El conte del
Graal (1190, inacabat), un plat amb pedres precioses
incrustades que hauria contingut el pa eucarístic. “Mes-
tre” Robert de Boron, actiu entre 1190 i 1210, va recollir
la història, i la va reblar en una novel·la en què el grial ja
és pròpiament un calze. Però, un xic avant, Wolfram von
Eschenbach va adaptar la història de Chrétien per al seu
poble, i va transformar una altra vegada l’aspecte del
grial: en comptes de ser un calze-continent de la sang de
Crist, el grial d’Eschenbach és una pedra màgica, caigu-
da de la corona de Lucifer, que ofereix les menges més
exquisides que un pugui desitjar. I així van passar els
segles. Fins que Richard Wagner, que va trobar una
mina inexhaurible en el llegendari medieval germànic,
va compondre el seu Parsifal (1882), tot inventant un
nom i una etimologia que li convenien: parsi-fal, “foll
innocent”. És una òpera impressionant, però que burla
la llegenda del Parzival d’Eschenbach —que sonava a
alquímia— tot restituint el mite segons el qual pel món
corria un calze que hauria contingut la sang de Jesucrist.

Entre els lectors, n’hi haurà qui celebrarà fidelment la
passió del Natzarè, i n’hi haurà que ni se’n recorden. Per
a aquests darrers sembla haver estat escrita la llarga
història de les llegendes del graal, que arriba fins a les
Chroniques gargantuines de Rabelais, al segle XVI. La
història de la passió de Crist durarà segles; però la seva
fabulosa repercussió literària tampoc no s’acabarà.

Exercici d’autoanàlisi

“La ‘queste’ del grial

consisteix a retrobar

el calze perdut”
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El malestar dels qui consideren
que la dreta és víctima d’una
injusta estigmatització pública
a Catalunya ha pres forma de

llibre. L’ha escrit Josep Martí (L’Ame-
tlla de Mar, 1970), periodista esdevin-
gut petit empresari de la comunicació,
i porta per títol Ets de dretes i no ho
saps. Exposa la tesi que a Catalunya la
gent de dretes no s’atreveix a procla-
mar la seves idees en veu alta perquè
està acomplexada i atemorida davant
l’hegemonia social de l’esquerra.

Martí explica, amb abundància
d’exemples trets de la seva quotidiani-
tat, que hi ha molta més gent de dre-
tes del que sembla. Que aquesta gent
se sent molt sovint òrfena de represen-
tació política, de partit. I fins i tot
sosté que a Catalunya no s’hi fan dia-
ris que li expliquin la realitat des de les
seves claus ideològiques. Vista la clas-
sificació que fa dels mitjans, és bas-
tant lògic que Martí se senti aïllat. El
més semblant a un diari conservador
a Catalunya és La Vanguardia, es-
criu, “però a la pràctica és un diari de
centreesquerra comprat per gent de

centredreta. Fora d’aquí, el desert”.
Una cosa semblant denuncia en

l’àmbit dels partits. Martí lamenta
que el Partit Popular hagi apostat per
identificar la dreta espanyola amb el
nacionalisme espanyolista i enfrontar-
lo als nacionalismes basc i català, i
això li impedeixi representar els cata-
lans conservadors i liberals. “Un pot
ser de dretes i republicà, de dretes i
federalista”, assegura. A Catalunya,
Josep Piqué fou l’últim en apostar per
un discurs conservador que connectés
amb els catalans de dretes prescindint
del debat nacional. El fracàs fou prou
notori. Si així veu el panorama per la
banda del PP, no és gaire millor per la
banda de CiU. Cita Jordi Pujol ma-
teix per destacar que CiU ha estat sem-
pre una força de centreesquerra “per
molt que de vegades se’ns hagi volgut
presentar com de dretes”.

Martí atribueix la incomoditat dels
conservadors al fet que són presoners
de les definicions de dreta i d’esquerra
fetes per l’esquerra. En aquest reparti-
ment, es queixa, l’esquerra s’ha apode-
rat de les grans paraules boniques,
com ara justícia, progrés i solidaritat i
ha deixat per a la dreta les més lletges,
com ara immobilisme, egoisme i insoli-
daritat. Per aquesta raó, bona part del
llibre està dedicat a revertir les defini-

cions, a fer-ne un repartiment més cò-
mode per a la dreta. El primer valor
per a la dreta és la llibertat, per a
l’esquerra és la igualtat. A la dreta li
importa la seguretat, a l’esquerra no
tant. La dreta diu que com menys im-
postos, millor; l’esquerra vol que hi
hagi els que facin falta, etcètera.

L’autor és prou agut, malgrat tot,
per adonar-se d’on li vénen el mals. Li
vénen del “maleït Franco”, reconeix,
que va identificar la seva llarga dicta-
dura amb el conservadorisme. Arribat
en aquest punt, el llibre renuncia a
arribar al fons de la qüestió, cosa que
li impedeix acabar de treure les conclu-
sions que li calen per sortir de l’atzu-
cac i que probablement el durien allà
on Pujol ja va arribar el 1976. És a dir,
a explicar per quina raó els qui segons
ell tenen la llibertat com a prioritat
van estar tan satisfets durant 38 anys
amb la dictadura, mentre qui lluitava
per la llibertat eren les esquerres.

Martí qualifica Franco de tirà, re-
accionari, dictador, criminal, però el
que més li dol és que entre les seves
víctimes hi hagi, diu, l’Església i la
dreta democràtica, i sembla no ado-
nar-se de la contradicció que la dreta,
tota ella, amb excepcions tan compta-
des que eren políticament irrelevants,
s’hi trobava perfectament de gust.

Un malestar de dretes
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J. Ixart en un retrat de Rusiñol que està a l’Ajuntament de Tarragona.
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