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La GaLeria

Les estudioses de Gràcia Bassa, exiliada a Argentina, 
reivindiquen el seu llibre inèdit sobre la Pampa

Montserrat Bacardí i Núria Anglada 
i Lloveras, les dues estudioses que 

han elaborat el quadern de la col·lecció 
“Galeria de Personatges” de l’Ajun-
tament de Palafrugell i la Revista de 
Palafrugell dedicat a Maria Gràcia Bassa 
i Rocas (Llofriu, Baix Empordà, 1883-Bu-
enos Aires, 1961), Gràcia Bassa, poeta, 
periodista i traductora, reivindiquen el 
seu únic llibre en prosa, Els camins de la 
Pampa argentina, obra inèdita del 1941.

El llibre, de fort component autobi-
ogràfic, descriu la Pampa de principis 
del XX. L’autora se n’hi va anar a viure el 
1917 i tornaria a fer-hi dues estades més, 
durant la dècada dels vint i dels trenta.

Gràcia Bassa hi evoca la plana, la 
fauna i la flora, la muntanya, els rius i la 
gent, mentre  resseguim l’itinerari que va 
fer amb el fill petit, Lluís, i el marit, Joan 
Llorens. L’autora se’ns mostra com una 
dona curiosa, reflexiva i amb unes arrels 
molt profundes en la cultura catalana. 
En el relat, hi apareixen catalans, estran-
gers, indis i nadius, que els expliquen 
històries i que els donen el millor que 
tenen. Ara bé, diu Núria Anglada, el per-
sonatge més important és, sens dubte, 
la Pampa. L’arrencada és Buenos Aires i 

l’objectiu és arribar a Santa Isabel, on la 
família Llorens dirigia els seus negocis, 
passant per Vitorica, on mantenien un 
magatzem i una botiga.

L’estudiosa creu interessant l’obra per 
diverses raons: per la narrativitat, prope-
ra a la prosa poètica; per la fidelitat en el 

retrat de situacions, paisatges i persones; 
perquè crea una petita base de dades 
folklòrica de la cultura argentina; per la 
riquesa lèxica, una clara exhibició del 
seu do de folklorista, heretat de la mare, 
Irene Rocas, un dels grans corresponsals 
del Dicccionari Alcover-Moll; i, sobretot, 
per la barreja entre la cultura catalana i 
l’argentina. “Sense perdre mai de vista 
Catalunya –diu Núria Anglada– aprèn 
els costums i les tradicions argentines i 
les intenta preservar, perquè veu la terra 
natal i la d’acollida com a nacions paral-
leles: totes dues es troben en perill i totes 
dues són casa seva”.

Feminista militant, catòlica però 
progressista, ciutadana compromesa, 
excel·lent traductora i divulgadora de 
la poesia contemporània, articulista 
prolífica: la seva extensa tasca cultural i 
patriòtica apareix reportada amb detall 
al quadern –amb documentació inèdita 
o desconeguda recollida a Argentina i 
a l’Arxiu Municipal de Palafrugell, que 
preserva el fons de la nissaga Bassa 
Rocas– per Montserrat Bacardí, la qual 
indica, en relació amb Els camins de la 
Pampa argentina, que va ser fruit d’un 
suggeriment de Joaquim Ruyra.

Maria Gràcia Bassa i Rocas. L’escriptora  ha estat 
biografiada per la filòloga Montserat Bacardí.  

■  El primer ‘Brexit’
George Eliot, llegim al llibre Jacint 
Verdaguer. Una biografia, de 
N. Garolera i M. Pessarrodona, 
“viatjava a Europa cada cop que 
publicava una novel·la”. L’autora 
anglesa ja era predecessora del 
Brexit?

■  Mal vestida
Carme Arnau (El paradís perdut 
de Mercè Rodoreda) diu que 

“l’any 1911, quan la nena només 
tenia tres anys, mare i avi van a 
Can Pantaleoni, una coneguda 
sastreria del carrer Portaferrissa 
–abans Tallers– i la vesteixen de 
cap a peus”. Pantaleoni Germans 
obrirà el seu establiment de la 
Portaferrissa dos anys més tard, 
en concret el dia 8 d’octubre del 
1913. I abans la sastreria era al 
carrer dels Escudellers, no pas a 
Tallers.

■  Conversa coixa
El Diccionari de la literatura 
catalana diu que Tomàs Bou 
(Solsona, 1785-1840) és autor 
d’unes Converses entre Albert i 
Pasqual (1821), “que fou seguida 
de dues converses entre el 1822 
i el 1823, escrites en dècimes”. La 
primera també ho és, com indica 
el títol complet: Conversa entre 
Albert y Pascual molt crítica, 
molt gustosa, molt interessant, 

molt instructiva per desvaneixer 
preocupacions y per ilustrarse; 
en decimas. 

■  Poc incomparable
El DIEC2 ignora que incompa-
rable no vol dir només “que no 
admet comparació amb un altre o 
res”. També indica “que sobresurt 
per les seves qualitats”, com recull 
el GD62, amb l’exemple: “un in-
comparable intèrpret de Chopin”.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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