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Per què serveix una edició críti-
ca? Per determinar les cir-
cumstàncies en què apareix
un text literari; per contras-

tar, quan n’hi ha, les variants que
presenta en diferents manuscrits i pu-
blicacions; per arribar a conèixer la
intenció última de l’autor i establir
un punt de partida segur per a les
claus d’interpretació que convé apli-
car. Tot plegat un instrument impres-
cindible per als estudiosos; però, és
recomanable que els lectors lle-
geixin, per exemple, La pell de brau,
submergint-se alhora en el bagatge
d’informació i en el laberint de re-
ferències que se li presenten? Sí, sens
dubte, i encara més tractant-se d’un
autor com Salvador Espriu que tan
metòdicament va anar construint la
seva obra farcint-la de significacions
ocultes, però amb el benentès que es
tracta d’una experiència literària
d’un altre ordre. Els dotze versos del
poema ‘No t’he de donar accés al
meu secret’, el primer d’El caminant
i el mur, amb les notes en lletra petita
que els acompanyen, ocupen cinc
planes, i aquest no és un exemple

excepcional. Afegim-hi les introduc-
cions a cada llibre i aviat ens trobem
immersos en un relat de dimensions
proustianes.

L’edició crítica de tota l’obra de
Salvador Espriu, sota la direcció de
Rosa M. Delor i a càrrec de dife-
rents especialistes, va debutar el
1992 amb Laia i El doctor Rip, i
constarà d’una vintena de volums,
tres quartes parts dels quals ja són
publicats. “Es tractava —diu
Delor— de fer una edició que, a par-
tir de la darrera revisió manuscrita
de l’autor, anés resseguint pas a pas
els diversos estadis de la redacció
per tal de reconstruir el procés genè-
tic de la creació literària”. I tot això
per comprovar fins a quin punt Es-
priu era metòdic, i la seva escriptura,
densa de significats? No solament;
també i sobretot per veure fins a
quin punt Harold Bloom tenia raó
quan deia: “Sé que ara es considera
que la fama d’Espriu es va inflar per
motius polítics, però crec que no va
escriure poesia per salvar la llengua
catalana; la seva és una poesia lírica
de dimensió internacional, compara-
ble a la de Celan, Valéry o Cernu-
da.”

Després de Cementiri de Sinera,
Les hores i Mrs. Death, aplegats en
un volum publicat el 2003, ara apa-
reixen El caminant i el mur i Final

del laberint —amb què es completa
l’anomenat cicle líric—, més La pell
de brau. Entre les innombrables in-
formacions que hi podem trobar, hi
ha —dit sigui a tall d’incentiu— la
transcripció dels pocs i breus comen-
taris que Espriu va posar en un enre-
gistrament sonor dels seus poemes,
d’ús privat però pensant en la poste-
ritat. Per exemple, ironitzant sobre
l’‘Assaig de càntic en el temple’, diu
que ha estat traduït fins i tot a llen-
gües inexistents, cosa no gens estra-
nya essent escrit en català, “una llen-
gua que gairebé no existeix”; pel
que fa a La pell de brau remarca que
“és un llibre molt més líric del que
en aparença sembla”, i del poema
titulat ‘La main gauche’ comenta
que “algun crític hi ha vist, fins i
tot, ressons de la Càbala”. Vol dir
que això és una ximpleria, o indirec-
tament ens suggereix de bus-
car-n’hi? Rosa M. Delor, al llarg de
les seves investigacions, ha provat
de demostrar que l’escriptura d’Es-
priu conté jocs i significacions d’ins-
piració cabalística, malgrat que ell li
recomanava que “és millor que no
s’ocupi d’aquestes coses. És peri-
llós”. L’únic perill seria la sobrein-
terpretació, és a dir cercar-hi més
del que hi ha; però, per evitar-ho, ja
comptem amb una modèlica edició
crítica.

El president del Govern espanyol, amic de màgies i mala-
barismes dialèctics, va quedar ben descansat, arran el
recent “Debat sobre l’estat de la Nació”, quan, entre un
munt de propostes mirífiques i redemptores, va deixar

anar la més sorprenent de totes: la nació superarà tots els
maldecaps que l’aclaparen quan les criatures disposin, a l’esco-
la, d’un ordinador per barba. Observo que a la tan civilitzada
Finlàndia, número u habitualment en totes les enquestes de
qualitat de l’ensenyança, disposen de dos ordinadors per aula:
amb tota probabilitat, un pel professor i un altre pel bidell-assis-
tent. Deuen haver arribat a la conclusió que amb això ja n’hi ha
prou, i han continuat ensenyant a les criatures amb el mètode
que sempre s’havia fet servir, des d’Egipte, Grècia i Roma, val a
dir, amb l’eloqüència del professor, una pissarra i un tros de guix
a la mà. L’argument en favor de la “informatització” dels estu-
dis de primària i secundària resideix, probablement, en el fet que
l’educació —paraula en certa manera impositiva per definició
etimològica— no està renyida amb el divertissement (Pascal), i
que és millor dictat aquell que diu que cal “ensenyar tot delec-
tant” (Horaci, Tirso) que aquell altre, típicament espanyol, que
deia: “la letra con sangre entra”. Això no cal ni discutir-ho.

Ara bé: ¿quin ha estat el fenomen en virtut del qual els nois
i noies de primària, secundària i terciària s’avorreixen mortal-
ment a les classes magistrals, i desconnecten —mai tan ben
dit— de les lliçons d’un mestre per encantar-se mirant per la
finestra o comptar les bigues de la classe? La resposta a
aquesta qüestió també es troba fora de tot dubte: l’accés quasi
universal a les noves tecnologies —sota el format del telèfon
mòbil, l’iPod, els auriculars, la pantalla de l’ordinador, Inter-
net, etcètera— ha estat el veritable i quasi únic culpable que,
avui dia, resulti una tasca gairebé utòpica pretendre ensenyar
res de res a una criatura, i menys encara a un adolescent.
Disposar de tots aquests mitjans tan seductors i tan eficaços
ha portat diverses, ja, generacions de nois i noies a tancar-se
en banda davant qualsevol fenomen que no es presenti als
seus sentits com una cosa senzillament im-mediata, és a dir,

que no reclami la parti-
cipació mediatitzada
de l’anàlisi, de la cons-
ciència o del parsimo-
niós estudi. Uns estris
que sempre hem consi-
derat —amb una mica
de raó, ben cert—
d’una gran eficàcia co-
municativa, han acabat

dibuixant una vasta xarxa d’entreteniment i diversió fora de
la qual tot el que no s’hi adeqüi és bandejat solemnement i
radicalment. Uns quants anys més i no caldrà ni tan sols
suposar aquesta mena de radical oposició: la civilització de
les gratificants noves tecnologies haurà devorat fins i tot la
legitimitat i la possibilitat de fer passar qualsevol tipus d’infor-
mació —més encara de formació— per un canal que no sigui
el d’aquests aparells sofisticats, ximples per ells mateixos,
inútils sense una base crítica i pre-tecnològica. Aquest és el
fet: les noves tecnologies són les responsables que les persones
joves considerin d’una altra galàxia tota transmissió de co-
neixements que no s’ajusti al barem de la tècnica i, essencial-
ment, com s’ha dit, de la seva gratificant immediatesa.

No cal haver estudiat pedagogia —més ben dit: cal no
haver-ne estudiat— per adonar-se que si els ordinadors són
un dels emblemes d’aquesta impossibilitat absoluta de la gent
jove d’aprendre coses per una via mediatitzada, llavors és
millor que no n’hi hagi cap ni un dins d’una aula: perquè no
parlem de “con-ducació”, sinó d’“ex-ducació”, que vol dir
treure una persona de les vies del divertiment o la bruta
naturalesa per guiar-la forçosament cap a la vida més com-
plexa del coneixement.

La batalla, segurament, està perduda; i amb ella està perdu-
da, possiblement per uns quants segles, l’educació a les terres
de ponent. Llevant encara ens donarà, en aquest sentit, alguna
notícia confortable. Per això resulta agradable rellegir els tex-
tos d’uns quants humanistes sobre la gran qüestió en l’evolu-
ció de tota societat i la construcció d’un bon regiment de la
cosa pública. Així el nostre Lluís Vives, al llibre tercer de Les
disciplines: “Allò primer que aprèn un home és a parlar, cosa
que brolla, com una font, directament de la ment i la raó”; o
bé, al mateix lloc: “La llengua és el sagrari de l’erudició i com
un rebost ben abastit de tot el que s’hi ha de guardar i tot el
que se n’ha de treure” (subratllem: el rebost és la llengua, no
l’ordinador). També Erasme, en el famós Pla d’Estudis editat
el 1529 a Basilea: “A primer cop d’ull sembla que el coneixe-
ment és doble: de les coses i de les paraules. El primer és el de
les paraules; però el més important és el de les coses. Uns
quants, emperò, mentre a cuita-corrents s’afanyen a conèixer
les coses, descuren l’amaniment i la policia de les paraules ...
Com sia que les coses només es coneixen pels signes dels mots,
qui desconeix l’eficàcia del llenguatge camina a cegues, a cada
passa, en el judici de les coses, i per força patirà deliris i
al·lucinacions”. L’ús de les noves tecnologies en l’ensenyament
ens aboca, i ja es veurà, a un descomunal deliri del comú.

MANUEL CASTAÑO

ELS VOSTRES CLÀSSICS
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Una imatge d’un camp de concentració de la Rússia estalinista.

La zona. Apunts d’un
vigilant de camp
Sergei Dovlàtov
Labreu edicions
228 pàg. 17 euros

La precisió i la brevetat que
Puixkin demanava a la pro-
sa són alguns dels elements
de fons amb què Sergei Do-

vlàtov va armar el seu estil, però el
que li ha atorgat influència al seu
país, des de les relectures del passat i
l’obertura enfora produïda a partir
de mitjan dels anys vuitanta, és el to
sarcàstic de confessió íntima i bio-
gràfica al voltant del predomini del
que és superflu i ordinari com a ar-
gument principal de la vida. En una
cultura lletrada amb tendència a la
solemnitat èpica o tràgica, a vega-
des fins i tot profètica i apocalípti-
ca, la negació humorística de la
idea de profunditat i de qualsevol
missió de la literatura, feta amb
l’exemple de l’experiència, suposa
haver desbordat tota pretensió de
grandesa i haver invertit les funci-
ons atribuïdes a la intelligentsia rus-
sa.

Dovlàtov (Ufa, 1941 - Nova

York, 1990) va ser un dels molts
emigrats del tercer desgel de la
Unió Soviètica. D’aquell exili en va
deixar constància, entre d’altres, a
La maleta, al penúltim capítol de la
saga familiar Els nostres (“estranyes
pallisses al quarter de la milícia”), a
les darreres pàgines de la confronta-
ció de Dovlàtov-Salieri contra Mo-
zart-Puixkin que és en part El parc
de Puixkin (acusacions de “parasitis-
me, insubordinació a l’autori-
tat…”), i d’una manera especial a
La zona, en què els escassos detalls
d’inadaptació i de nostàlgia de l’es-
criptor instal·lat als Estats Units,
contats per carta a l’editor entre el
febrer i el juny de 1982, apuntalen
encara més l’absurd de les peripè-
cies narrades com a vigilant d’un
camp de presoners i l’anàlisi del sig-
nificat vital, històric i moral en què
basen els petits fragments del con-
junt.

La presència en les lletres russes
d’obres de gran càrrega ideològica
com ara Arxipèlag Gulag de Solje-
nitsin i de Relats de Kolima de Xalà-
mov, d’una literatura “de presons”
de llarga tradició, sembla empènyer
Dovlàtov a un escrutini per con-

trast del sentit de la seva obra i és
potser el que li permet oferir un re-
trat únic, més enllà dels papers mas-
sa decantats del botxí i la víctima,
sobre el significat dels camps de re-
clusió com a escenaris on es plas-
men diverses formes de l’absurd de
la vida quotidiana. Amb tot, la pre-
tensió d’haver assolit un punt de vis-
ta objectiu més enllà de l’experièn-
cia de vigilant és tan curiosa com la
creença en el caràcter representatiu
de la visió crítica del deportat Xalà-
mov o en la mirada en principi im-
parcial de Tkékhov en la plasmació
escrita del viatge a Sajalin, però la
defensa que Dovlàtov en fa és incisi-
va i convincent com a experiència
personal en una circumstància con-
creta, i la barreja d’autobiografia i
assaig epistolar amb anècdotes i
contes de rerefons real —“Tots els
noms, els esdeveniments i les dates
són autèntics. Només m’he inventat
els detalls que no són rellevants”—
esdevé una fórmula feliç. La zona.
Apunts d’un vigilant de camp és una
d’aquelles obres inclassificables que
comença i acaba en ella mateixa,
capaç de posar a prova una tradició
i de desplaçar-ne els camins a venir.

Apunts de la casa morta
PAU DITO TUBAU

“Les noves tecnologies ens
aboquen a un descomunal

deliri del comú”
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Una història d’amor,
ciència-ficció i suspens
En la seva darrera novel·la, que arriba en
català en traducció de Núria Pujol, la
nord-americana Stephenie Meyer abando-
na l’univers vampíric de la seva famosíssi-
ma sèrie Crepuscle per endinsar-se en el
món de la ciència-ficció, encara que, segons resa la promo-
ció del llibre, “es tracta de ciència-ficció per als qui no els
agrada la ciència-ficció”. La protagonista, la jove Melanie
Stryder, es converteix en una víctima més dels estranys
éssers que envaeixen la Terra, una mena d’ànimes paràsi-
tes que s’apoderen dels humans i els borren la personali-
tat. Suspens i una apassionada història d’amor s’uneixen
en una novel·la que no deixa indiferent el lector.

The host (L’hoste). Stephenie Meyer. Suma. 723
pàgines. 24,50 euros

Clàssics alemanys al nou
segell Riurau
Dues obres de dos grans escriptors ale-
manys que van viure a cavall dels segles
XVIII i XIX constitueixen la carta de
presentació del nou segell editorial Riu-
rau Editors, dedicat als clàssics de la lite-

ratura universal. D’una banda, la novel·la curta Mi-
chael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist, que narra his-
tòria d’un comerciant de cavalls que pateix la injustícia
de l’administració, i de l’altra, Faust, l’obra magna de
Johann Wolfgang Goethe. Ambdues obres han estat
traduïdes per Jaume Ortolà, que va aconseguir el 2005 el
premi Vidal Alcover, dels Premis Literaris Ciutat de
Tarragona, per traduir la primera part del Faust.

Michael Kohlhaas. Heinrich von Kleist. Riurau. 142
pàgines. 14 euros

La rellotgeria catalana,
un llegat per descobrir
Amb la precisió i cura d’un mestre rellot-
ger, els estudiosos i divulgadors de la his-
tòria de la rellotgeria catalana Jaume Xar-
rié i Eduard Farré han realitzat aquest
treball sobre una de les facetes més
oblidades del patrimoni artesanal de Catalunya. En
una edició de luxe, amb nombroses fotografies, els
autors analitzen des de la clepsidra de Ripoll, del s.
XI —el primer rellotge d’aigua amb un despertador
incorporat—, passant pels rellotges de la cort catala-
na, els de campanar, els domèstics del s. XVIII i,
finalment, els complexos rellotges del suís Albert Bi-
lleter, que es va establir al barri de Gràcia el 1850.

El rellotge català. Jaume Xarrié i Eduard Farré.
352 pàgines. 66 euros

La conquesta de la Luna,
una proesa en un conte
El proper 20 de juliol farà 40 anys que
Neil Armstrong arribava a la Lluna i
pronunciava la cèlebre frase: “Aquest és

un pas petit per a l’home, però un salt gegantí per a la
humanitat”. Lewis York i l’il·lustrador Roger Olmos
evoquen aquesta proesa en un conte en què uns testimo-
nis il·luminaran els enigmes sobre aquella fita històrica.
En un altre conte (La conquesta de la Lluna, ed. Galera),
Marta Comas explica de manera més científica (amb
fotos, gràfics i un desplegable) tot el que cal saber sobre
aquest suggerent satèl·lit de la Terra.

La cara oculta de la Lluna. Lewis York i Roger
Olmos (il·lustracions). Lumen. 40 pàgs. 14,95 euros

La Generalitat de
Josep Irla
Mercè Morales
Base
1.054 pàgines. 34 euros

En l’imaginari col·lectiu
sobre la Generalitat con-
temporània, els perfils
ben definits i distints de

Macià i Companys ocupen els
anys de la República, mentre
que Tarradellas és el president
de l’exili i el restabliment. Entre-
mig, Josep Irla és el gran desco-
negut, tot i que va ocupar la
presidència de la institució des
de 1940 fins a 1954. Es tracta
d’un llarg període, però també
d’un trist període, d’una etapa
viscuda amb un enorme sentit
tràgic, que comença pel fet que
Irla accedís a la presidència per
substituir Lluís Companys, el
president que havia estat afuse-
llat. Més encara, l’exili d’Irla es
veu complementat amb una
forçada clandestinitat quan els
nazis ocupen França i el règim
de Vichy controla tothora els
exiliats. És en aquella època
quan, en la correspondència en-
tre exiliats, Irla es converteix en
el “Sr. Pepito” o s’ha de llegir
Generalitat on diu “tía Laye-
ta”. La presidència d’Irla,
doncs, es produeix en el context
del més complet fracàs, de la
gestió d’una enorme derrota.
És el moment en què tothom
cerca culpables, on els grups po-
lítics s’acusen mútuament de la
derrota, i on dins els partits es
reprodueixen els retrets entre di-
verses faccions. Les circumstàn-
cies són molt dures, la vida per-
sonal, familiar i professional de
tothom es veu enormement in-
fluenciada pels vaivens de la si-
tuació política, i, en conseqüèn-
cia, les tensions són enormes, i
es justifiquen amb múltiples ar-
guments, des del repartiment
dels fons d’ajuts als exiliats fins
als que tenen una naturalesa po-
lítica. D’aquests, el més impor-
tant és el que enfrontava els qui
creien que la caiguda de Franco
havia de suposar el retorn de les
institucions republicanes en-
front dels qui volien encetar
una nova etapa, en base a l’au-
todeterminació de Catalunya.

A més, l’exili es troba espars,
i la cohesió entre els nuclis ame-
ricans, francesos i britànics és
molt difícil, en moltes ocasions
incrementat per les dificultats
de comunicació. És en aquestes

difícils circumstàncies quan la
personalitat dels principals ac-
tors pren més rellevància. I, per
això, en ocasions assistim al
xoc entre aquestes personali-
tats. Al llarg del llibre sobresur-
ten les de Carles Pi i Sunyer,
Manuel Serra i Moret, Antoni
Rovira i Virgili, Josep Tarrade-
llas i d’altres, que esdevenen
protagonistes que pretenen in-
fluir, i que condicionen enorme-
ment la presidència de Josep Ir-
la, que intenta conciliar la inte-
gració de la majoria de grups,
sempre que es mantingui el reco-
neixement de la Generalitat a

l’exili. Un ob-
jectiu difícil
d’assolir, no no-
més amb rela-
ció a l’exili, si-
nó també pel
que fa als
grups de l’inte-
rior. La qües-
tió preocupava
tant Irla que el
llibre desvetlla
un inèdit viat-
ge frustat d’Ir-
la per introduir-
se clandestina-
ment a Cata-
lunya i parlar
amb els grups
de la resistèn-
cia.

Mercè Mo-
rales ha aconse-
guit en aquesta
obra posar or-
dre en aquest
difícil món de
l’exili polític,
que sovint ha-
via de buscar
en el món de la
cultura refe-
rents indiscu-
tits, com Pom-
peu Fabra o
Pau Casals,
per superar les
seves pròpies
desconfiances i
els fràgils equi-
libris. El relat
és exhaustiu i

ordenat, basat en una explota-
ció intensiva de la bibliografia
existent, però sobretot amb una
recerca impressionant en arxius
molt diversos, que proporcio-
nen al lector cartes, informes,
pamflets, publicacions clandes-
tines, d’una enorme riquesa,
que van desfilant al llarg del
miler de pàgines del llibre. Preci-
sament, l’extensió del llibre i la
forma narrativa que utilitza
l’autora hauria aconsellat unes
conclusions finals, que perme-
tessin una caracterització de
tot el procés, i que hauria per-
mès també establir una compa-
ració respecte dels altres dos
exilis paral·lels que tenen
institucions polítiques, el de la
República i el Govern basc.
Tanmateix, aquesta observació
no desdiu la importància
d’aquest llibre, que esdevé des
d’ara mateix una obra de re-
ferència cabdal sobre l’exili ca-
talà de la postguerra.

L’any 1859 l’industrial i filantrop Peter Cooper va
inaugurar la seva fundació dedicada a escola d’Arts,
Arquitectura i Enginyeria. Cooper va construir per
a la fundació un estrany edifici de totxo, d’aire indus-

trial, amb traces entre el neoromànic, el neogòtic i el neotos-
cà, cosa que vol dir que es tractava d’un edifici d’una
modernitat espatarrant en la Nova York d’aquell moment.
L’edifici està situat al sud de Manhattan, al carrer 7, en una
placeta que porta el nom del mecenes, on hi ha un monu-
ment que li és dedicat. Als baixos d’aquest edifici hi ha el
Great Hall, una immensa sala d’actes de mil cinc-centes
places, més ampla que profunda, plena de columnes, entre
les quals els seients formen un obert amfiteatre. Al fons,
sota uns arcs descendents, l’escenari. El Great Hall ja es va
inaugurar el 1858 i ha estat un lloc important en la història
de la ciutat i del país. Allà s’hi reunien les sufragistes en els

seus mítings, allà s’hi va fundar la Creu Roja americana. I
des d’aquell escenari van parlar, abans de ser elegits presi-
dents, Lincoln, Grant, Roosevelt o el mateix Obama. I
Clinton, quan ja ho era.

Els explico tot això, perquè, escollit per obrir l’acte inaugu-
ral del festival World Voices, comprenguin com em sentia
quan vaig pujar dalt d’aquella immensa tarima i em vaig
situar darrere el faristol per llegir el meu poema. El faristol era
tan antic com la sala, perquè els americans fan les coses

sòlides, que durin per sempre; aquell extravagant faristol esta-
va compost per una columna de ferro colat —o potser era
bronze—, treballada amb motius de fullatge, que sostenia la
fusta inclinada on posar el llibre o els papers. D’aquesta fusta
en penjava, tot al seu volt, un serrell de més d’un pam, de seda
groga, que li donava un aire d’església de pel·lícula de l’oest.
Vaig imaginar-me que el faristol era el mateix que havia aju-
dat els meus il·lustres antecessors i vaig posar-hi confiat el
meu text català. Segurament era la primera vegada que un
poeta català llegia un poema en aquella sala i vaig mirar de
fer-ho tan bé com vaig saber. Mentrestant, darrere, en dues
grans pantalles, anava apareixent la traducció anglesa del
poema, magnífica, feta per Mary Ann Newman. Em sentia
com un cuquet, ja em comprendran. Però com que al meu
poema els cucs evolucionen fins a una certa condició angèlica,
la lectura va acabar del tot bé. Em van aplaudir, vaig tornar al
meu lloc de la sala i van anar pujant a llegir, un darrere l’altre,
els meus companys d’aquella nit: Muriel Barbery, Nicole Bros-
sard, Jose Dalisay, Edwige Danticat, Péter Nádas, Sergio Ra-
mírez, Salman Rushdie i Raja Shehaden, the best literary
voices from East and West, com deia el programa.

Després, a l’àtic de l’hotel, en una suite amb terrassa
—paradís per als fumadors— hi va haver el còctel inaugu-
ral. Una festa tranquil·la, amb un bufet esplèndid. Des de
fora la terrassa, es veien aparèixer entre boires els gratacels
propers, com fantasmes en la nit ploviscosa.

“Mercè Morales ha
aconseguit posar
ordre en el difícil
món de l’exili polític”

COLLS I PUNYS

World Voices (2)
NARCÍS COMADIRA

Josep Irla, que va ocupar la presidència de la Generali-
tat des 1940 fins a 1954.

LA REBOTIGA L’exili més dur
CARLES SANTACANA
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