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«OBRE ELS ULLS I
DESPERTA»
Autor: ALBERT SALVADÓ
Editorial: METEORA
Pàgines: 384 / Preu: 19,50 €

El savi Václac Hus, ciutadà de
Praga en la primera meitat del
segle XVII, rep a casa seva un

rodamón de Pisa anomenat Tolino Salerno. El
viatger pregunta a Václav si coneix l’origen d’un
misteri que l’obsessiona: l’anomenada Rosa de
Jade. Václav confia en el jove Salerno i li conta
la llegenda d’un cristall tallat en forma de rosa
posseïdor d’un secret, el de la bellesa eterna.

«ENTRE ELS LECTORS I
JO»
Autor: JOSEP M. ESPINÀS
Editorial: LA CAMPANA
Pàgines: 192 / Preu: 16 €

Josep Maria Espinàs va escriure
el seu primer article a la
premsa el 1949 i des de fa

trenta-cinc anys n’escriu un de diari, primer a
l’Avui i ara a El Periódico. En aquest llibre,
Espinàs contesta algunes de les moltes cartes que
al llarg dels anys ha rebut dels seus lectors. «És
una història escrita –diu Espinàs– entre els més
diversos lectors i jo. Ells s’hi retraten i jo també.»
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otser tu mai has tingut un amic
imaginari», canta Mishima a Tot

torna a començar, encara que costa imagi-
nar que algú s’hagi vist mai mancat d’un
element tan consubstancial a la naturale-
sa humana. En efecte: creure que dispo-
sem d’un amic invisible als altres sembla
una de les constants de la nostra espècie.

El daimon de Sòcrates deu ser una de
les primeres manifestacions documenta-
des d’aquests éssers. Amb el desenvolupa-
ment de la psicologia, hem descobert que
molts amics imaginaris eren en realitat
manifestacions mentals d’algú que no es
conformava amb una sola vida. Són els
dobles que trobem a L’Horlà de Guy de
Maupassant o al William Wilson d’Edgar
Allan Poe, i també en obres cinematogrà-
fiques contemporànies, com El club de la
lluita de David Fincher o Shutter Island de
Martin Scorsese. Si, tal com sosté Emili
Olcina, el vampir no és més que la corpo-
reïtzació del desig culpable que sent la
víctima, en resulta que aquests éssers
amenaçadors són tan amics imaginaris
com el conill gegant que acompanya Ja-
mes Stewart a L’invisible Harvey: des de la
núvia de Corint que ressuscita Goethe
fins a les entrevistes vampíriques d’Anne
Rice que van interpretar Cruise-Pitt-Ban-
deras i la petita Kirsten Dunst, passant
per La xucladora de Joaquim Ruyra.

«Potser tu mai has demanat res al teu
àngel de la guarda», canta Mishima a Tot
torna a començar, i no ens pot estranyar
aquesta referència, ja que gran part dels
amics imaginaris tenen poders sobrena-
turals relacionats amb la divinitat. Em re-
fereixo als déus arbitraris que apareixen a
La Ilíada i L’Odissea homèriques, al déu
de Ramon Llull o al de Cecil B. de Mille, a
concrecions de l’àngel de la guarda tan
tosques com el Ghost de Jerry Zucker o el
Doraemon de Fujiko F. Fujio, tan inquie-
tants com la parella de fantasmes que
apareixen a Un altre pas de rosca, de Hen-
ry James.

Tot i que més reeixits des del punt de
vista literari, els heterònims de Pessoa, ai-
xí com els Borges que apareixen en els
contes de Borges, pertanyen, a la seva
manera, a la categoria dels amics imagi-
naris. Potser algun dia es crearan uns es-
tudis interdisciplinaris que elaborin la
història d’aquests éssers que ens acompa-
nyen i que substitueixen els amics de
carn i ossos, sovint tan decebedors i –ai
las!– tan exigents.

«P
Els amics imaginaris

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat

CRÍTICA.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Excel·lent –i oportuna– reedició d’un fonamental repertori
popular de referents socials i símbols nacionals

n registre de la cultura popular és la
cultura oral. La transmissió de lle-
gendaris, mitologies, episodis de la

història, ha estat efectuada, per primera ve-
gada, a través de la lectura de contes, de nar-
racions, de cançons. Precisament aquesta
darrera forma de divulgació de tradicions ha
estat prou rellevant per a la construcció d’un
imaginari col·lectiu, del qual el nostre can-
çoner és un exemple del tot reeixit. Com afir-
ma Maria Aurèlia Capmany, els cançoners
com el del seu pare, ara reeditat, socialitzen
la «memòria popular» i el seu «motor», «l’en-
tusiasme patriòtic».

Amb l’objectiu de recuperar un fons bi-
bliogràfic centenari que va proposar-se de re-
col·lectar el conjunt de simbologies arreple-
gades en cançons recitades en diversos àm-
bits de sociabilitat, Editorial Base ha reeditat
–ben encertadament– aquest Cançoner ende-
gat pel folklorista autodidacte i «mestre cis-
tellaire» Aureli Capmany (1868-1954).

Les cent cançons que hi consten foren
editades entre 1901 i 1913 i donen compte
de la riquesa de contingut de les diverses
matèries tractades per l’oralitat musical: re-
memoració de llocs comuns, evocació de
tradicions estacionals, mitologització de
personatges, identificació amb himnes pa-
triòtics. Tot aquest conjunt de mitologemes
–sistematitzat a l’obra pel filòleg Jaume Vi-
dal Alcover– ha format part d’un propi codi

U
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Els segadors

«CANÇONER POPULAR»
Autor: AURELI CAPMANY
Editorial: BASE
Pàgines: 504
Preu: 270 €

Editorial Base recupera la col·lecció original
dels fulls de les cançons que es venien ara
fa cent anys i que Aureli Capmany va
recopilar entre els anys 1901 i 1913.

AURELI CAPMANY I FARRÉS
(Barcelona, 1868-1954) va ser un destacat
folklorista i promotor cultural. S’interessà per
l’estudi dels costums catalans, especialment
per les rondalles, les cançons i les danses
populars. Va ser un dels fundadors de l’Orfeó
Català el 1891 i de la revista infantil En Patufet
el 1904.

LLIBRES
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«DIARI D’UNS ANYS
(1975-1981)»
Autora: MONTSERRAT ROIG
Editorial: ACONTRAVENT
Pàgines: 252
Preu: 19,50 €

Diari d’uns anys (1975-1981)
aplega una selecció dels articles

que, durant aquell període, Montserrat Roig
(Barcelona 1946-1991) va publicar, en català, a
diaris i revistes com Mundo Diario, Guía del Ocio
o l’Avui. Una crònica de la transició i de la seva
gent, «la generació dels fills forçats del
franquisme».

«ESCALA D’INCENDIS»
Autor: DAVID PARRA
Editorial: PROA
Pàgines: 208
Preu: 18 €

Primer recull de contes del jove
escriptor David Parra
(Badalona, 1976). En aquesta

Escala d’incendis esclaten temes com la mentida,
la impunitat, l’enveja, la hipocresia i la
venjança. Situacions conflictives, amb
personatges que s’hi juguen el tot pel tot, un
univers governat per la impunitat, la passió, la
mentida i un inesperat afany de tendresa.

«CONSELLS SOBRE
POLÍTICA / A UN
GOVERNANT
INCOMPETENT»
Autor: PLUTARC
Traducció: M. NOGUERAS
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 242
Preu: 14 €

Adesiara, que ja havia traduït altres tractats de
Plutarc de Queronea (c.46 - 135 dC), edita per
primera vegada en català Consells sobre política i
A un governant incompetent, una valuosíssima
exposició de l’activitat política.
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nacional que s’ha anat traspassant genera-
cionalment.

Com afirma Jaume Ayats en una acurada
introducció, l’aplec d’aquestes tradicions
–europees–, que tenen el seu origen en la tra-
dició etnològica del vuit-cents romàntic, ha
estat fonamental per construir una identitat
nacional a través del cant. D’aquí el sentit de
les corals ateneistes i la seva base social me-
nestral i obrera. Per tant, el Thesaurus narra-
tològic de Capmany prenia una funció intel-
lectual de primera volada: no era únicament
adreçat a les elits literàries (modernistes), si-
nó al conjunt de la societat i a l’aleshores en-
titat comunitària Unió Catalanista, a la qual
eren destinats els rèdits sobrants de la publi-
cació. De fet, l’orientació patriòtica de l’em-
presa editorial de Capmany no desvetllava
cap dubte: en començà la publicació als

És a dir, un bon exemple de positivisme –co-
neixement el més exacte possible dels refe-
rents a partir de les fonts documentals– apli-
cat a l’etnopoètica. Així, cada lliurament de
cançons consta d’un proemi de destacats es-
tudiosos del moment: Moliné i Brasés, Ro-
dríguez d’Alcàntara i Apel·les Mestres.

I avui? Algú hauria d’estudiar no sola-
ment com va afectar la ruptura del 1939 en
la nostra tradició popular, sinó si abasta fins
avui. Quina funció fan les escoles per recu-
perar la nostra pròpia tradició? Molt em te-
mo que la acrítica informatització educativa
–mediatitzada per la cultura de l’estat nacio-
na»– actua com a formidable element de
desnacionalització. Per aquesta raó es fa del
tot necessari que l’edició d’aquest Cançoner
arribi a totes les escoles públiques dels Pa-
ïsos Catalans.

obradors de la revista La Renaixensa i l’acabà
a l’estampa de L’Avenç. Tot un compendi
d’extensió social i política de la cultura po-
pular.

La metodologia d’Aureli Capmany, escla-
rida en els «quatre mots de lletra» de la pri-
mera sèrie de cançons lliurada el 1903, assa-
benta que al cançoner, amb preu de deu cèn-
tims per plec, s’hi inclouen les Cançons de la
Terra de Francesc Pelai Briz, el repertori de
Francesc Alió i es tenen en compte les obser-
vacions de Marià Aguiló al seu Romancer po-
pular. Com observarà el lector, cada cançó
va acompanyada una addenda explicativa
de la seva història i tractament bibliogràfic.

Partitura i lletra de la cançó Los Segadors
inclosa al Cançoner popular.

EDITORIAL BASE




