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Una doble commemoració

 L’any 2008 coincideix la 
commemoració del centenari del naixement de dos grans 
escriptors de la literatura catalana: Mercè Rodoreda i Agustí 
Bartra. Tot i que tant l’un com l’altre mereixen ser tinguts 
en una alta consideració, les circumstàncies han fet que no 
tinguessin pas la mateixa sort. Tant la crítica com la història 
de la literatura els ha tractat de manera diferent. Així, mentre 
Mercè Rodoreda –per mèrits propis, evidentment– és des de 
fa temps el nom més internacional de la literatura catalana (a 
l’alçada, si més no, de Ramon Llull), Agustí Bartra (amb una 
poètica molt personal i característica) ha quedat situat més 
en segon terme, tot i que en determinats cercles ha arribat 
a convertir-se en autor de culte. La commemoració dels dos 
centenaris és una mostra més d’aquesta circumstància. Així, 
mentre el desplegament mediàtic, en el cas de Rodoreda, 
està essent impressionant; pel que fa a Bartra la celebració 
és digna –certament ho és–, però molt més modesta. Val la 
pena assenyalar l’esforç en els dos casos de la Generalitat de 
Catalunya (a través de la Institució de les Lletres Catalanes) 
i, pel que fa a Bartra, de l’Ajuntament de Terrassa (la ciutat 
que acollí el poeta en tornar de l’exili). També les institucions 
acadèmiques s’hi han abocat, des del seu àmbit d’actuació. 
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona ha coorganitzat 
el Segon Simposi Agustí Bartra, que se celebrà a Bellaterra i 
a Terrassa el proppassat mes de març; i la Fundació Mercè 
Rodoreda (vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans) té pre-

Els cent anys de Mercè Rodoreda 
i d’Agustí Bartra
Jaume Aulet
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vista la celebració d’un Congrés Internacional a principis del 
mes d’octubre. 

De ben segur que, en tancar l’any, el balanç de les com-
memoracions serà positiu, tant pel que fa a la divulgació dels 
dos escriptors –i de la literatura catalana, per tant– com a 
l’estudi de la seva obra respectiva. El Col·legi de Llicenciats 
també ha volgut contribuir-hi, i ho fa amb aquest dossier 
conjunt de la seva revista, en el qual participen alguns dels 
estudiosos més reconeguts de l’obra de tots dos autors, junta-
ment amb d’altres que aporten visions noves o punts de vista 
diferents. També s’ha volgut donar relleu a la relació amb 
l’ensenyament secundari, que és sens dubte on cal arrelar els 
fonaments –encara hi som a temps... segurament– que han 
de permetre recollir bons fruits en el futur immediat.
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Una doble commemoració

 Després d’haver publicat Vint-
i-dos contes el 1958, premi Víctor Català de l’any anterior, i d’iniciar 
així la seva producció de postguerra, Mercè Rodoreda va presentar 
La plaça del Diamant al premi Sant Jordi de 1960, amb el títol de 
Colometa i quedà tercera; aquest títol («nom horrible!», segons 
Josep Cruzet, de la «Sra. Rodoreda»,1 ja anuncia el relleu de la 
seva protagonista i, de retop, dels coloms. Recordem que de l’etapa 
d’abans de la guerra, Rodoreda només va acceptar Aloma (1938), 
amb un títol que és també el sobrenom de la protagonista i que 
volia titular Cecília Ce, tampoc el nom real –desconegut en aquest 
cas– de la novel·la que esdevindrà El carrer de les Camèlies, per fer 
pendant amb La plaça del Diamant. De fet, el títol inicial no és pas 
cap casualitat i va ser per la insistència de Joan Sales, el seu editor, 
que la novel·lista el va canviar. I ja llavors va destacar, d’una mane-
ra gairebé premonitòria, la importància de la novel·la que tot just 
acabava d’escriure:

 «Pot tractar-se de raons de caràcter comercial (una novel·la que va 
concórrer al premi Sant Jordi i en va sortir tal com hi havia entrat, 
etc.) però si no és per raons de caràcter comercial voldria conser-
var el títol per raons profundes. No és el títol el que fa la novel·la 
sinó que és la novel·la el que fa el títol. En fi, ja veurem. Tinc la 
impressió que podré escriure altres novel·les, millors o pitjors que, 
aquesta, però d’aquí uns quants anys, la novel·la meva que quedarà 
serà justament Colometa.»2

La plaça del Diamant 
de Mercè Rodoreda: 
la creació d’un personatge 
Carme Arnau
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De fet, el títol inicial remarca el 
paper nuclear de la protagonista, un 
personatge femení, un d’aquests per-
sonatges que semblen atreure parti-
cularment Rodoreda i que recrea de 
manera molt convincent, amb gran 
versemblança i una forta impressió 
de vida. Així ho destaca el company 
de la novel·lista, Joan Prat, conegut 
amb el pseudònim d’Armand Obiols 
–a qui dedica La plaça del Diamant–, 

en parlar de les dificultats que troba l’autora per acabar La mort i la 
primavera, protagonitzada, en aquest cas, per un noi jove: 

 «Avui se m’ha acudit que el llibre hauria guanyat encara si el prota-
gonista –és a dir si la persona que parla– fos la madrastra i no el fill 
[...] Sempre t’expresses millor, i vas més a fons, quan el protagonista 
és una dona (Colometa, la Salamandra, les dones i noies de Zerafi-
na, la mainadera, una carta, etc.).» (1-XII-1961)

Per què Colometa, per què aquest personatge, ens podem pregun-
tar, una mestressa de casa modesta, una dona corrent de la menestra-
lia de Gràcia? Possiblement aquest és un dels misteris de la creació 
als quals s’ha referit la mateixa autora, que ha explicat que, mentre 
projectava Mirall trencat, «La plaça del Diamant se m’enduia; a primer 
pla hi tenia la Colometa, càndida, encarada a la vida que prendria 
sense ni un gra de sentimentalisme: tal com la pren la gent del poble, 
sana». Ara bé, cal destacar que entre Aloma i La plaça del Diamant 
han transcorregut gairebé vint-i-cinc anys, durant els quals Rodoreda 
ha viscut com a testimoni privilegiat i directe, perillosament en més 
d’un cas, els esdeveniments històrics, centrals en la primera meitat 
del segle xx: dues guerres, un llarg exili, règims totalitaris, amb 
l’existència dels camps nazis, als quals ha dedicat un conte de gran 
cruesa («Nit i boira», de Semblava de seda i altres contes). És després 
de tot plegat, quan aquestes experiències intenses ja han esdevingut 
llunyanes, quan s’han convertit en record, que redacta La plaça del 
Diamant. Per a la novel·lista de postguerra, de fet, resulta important 
escriure des d’aquesta perspectiva, perquè, segons ella, el record té 
la categoria de somni, un somni que impregna de poesia novel·la i 
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l’allunya de la crònica, d’un realisme estricte, que no li interessa pas 
com a creadora.3 Després del temps de la vida arriba, doncs, el de 
l’escriptura. I és aleshores, instal·lada a Ginebra, que, en una carta de 
gran interès adreçada a Joan Sales, Rodoreda destaca les intencions 
inicials que l’han portada a redactar La plaça del Diamant: 

 «Quan la vaig començar volia fer una novel·la sobre la condició 
humana, rehabilitar els que van fer al guerra de bona fe –que n’hi 
havia– i posar en primer pla en comptes de personatges monstres, 
personatges normals i plens de bondat, que encara en queden.» ( 
4-VIII-1962) 

En els anys que són el centre de la novel·la, la condició humana 
–el títol d’una coneguda novel·la d’André Malraux de 1933–, és 
precària, està malmesa. Rodoreda afirma la voluntat de centrar-se 
en els homes i dones que van viure la guerra, al front o a la rere-
guarda, que hi van patir i, en alguns casos, hi van morir. D’aquesta 
manera manifesta la seva humanitat i una pietat que troba a faltar 
en la novel·la catalana d’aquells anys i que, segons ella, només 
s’aconsegueix amb el pas dels anys i una experiència intensa de la 
vida, que és important perquè el novel·lista pugui oferir una visió 
profunda de l’existència. Destaca, en aquest sentit, que «a Barna 
s’escriu molt i poc bo. Potser el que s’escriu té un cert nivell, no 
massa alt, però fan el que poden. [...] Però la majoria són joves 
i potser la vida, si els costa de viure-la, els donarà el to que els 
manca». (1-VIII-1962)

De fet, els problemes amb el premi Sant Jordi es produeixen, en 
bona part, perquè Colometa no encaixava amb el tipus de novel·la 
que es demanava a Catalunya en un moment marcat pel realisme 
i per les qüestions més immediates. Rodoreda, en canvi, escriu 
una obra aparentment senzilla, però de gran complexitat, en què 
l’humor i la tragèdia avancen lligades d’una manera tan estreta com 
subtil, amb una escriptura molt treballada i poètica. Una novel·la 
centrada en un personatge femení. I, malgrat la valoració unànime-
ment positiva de la crítica, es va trobar amb dues idees simplistes 
que, en relació amb la protagonista, van circular durant una pila 
d’anys i de les quals dissentia. D’una banda, que se la considerés 
un personatge beneit, una ànima de càntir, «una modesta criatura», 
per dir-ho amb una expressió que es va emprar profusament (pel 
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mateix Sales, tan encertat en altres aspectes). De l’altra, la identifi-
cació de l’escriptora amb el seu personatge. Per oposar-se a la pri-
mera idea, Rodoreda va escriure, al cap de molts anys, en el pròleg 
de l’edició número vint-i-sis de La plaça del Diamant: 

 «Veure el món amb ulls d’infant, en un constant meravellament, no 
és pas ser beneit sinó tot el contrari; a més la Colometa fa el que 
ha de fer dintre de la seva situació en la vida i fer el que s’ha de 
fer i res més demostra un talent natural digne de tots els respectes. 
Considero més intel·ligent la Colometa que Madame Bovary o que 
Anna Karènina i a ningú no se li ha acudit mai de dir que fossin 
beneites». 

L’autora destaca, a més de la voluntat i l’encert d’una determina-
da perspectiva, el sentit modèlic de la protagonista, representat per 
unes balances –símbol universal de la justícia, presents amb aquest 
sentit en diverses pintures– gravades a l’escala on viu Colometa, 
i que ella sempre toca quan puja al seu pis. I ho fa d’una manera 
gràfica, amb una voluntat gairebé pictòrica ben característica de 
l’etapa de maduresa. Pel que fa a l’altre tòpic, podem esmentar 
l’entrevista –la primera llarga que es publicà– que li va fer Por-
cel l’any 1966,4 en què el periodista i escriptor destaca que les 
novel·les rodoredianes solen ser protagonitzades per un personatge 
«una mica beneit,5 molt preocupat per l’envelliment físic, que té una 
mena d’alegria inconscient i infantil: ¿creieu que hi reflectiu algun 
tret de vós mateixa?». Rodoreda, molts anys més tard, vol puntua-
litzar el repte que representa la creació d’un personatge per a una 
novel·lista de raça, com ho és ella; i val la pena de reproduir les 
seves paraules, per la seva profunditat i el seu interès, ni que sigui 
fragmentàriament. I perquè són inèdites:

 
 «La gran literatura és feta de personatges més autèntics que els 

de carn i óssos: d’arquetipus. Com més un escriptor arriba, sap 
endinsar-se, sense perdre-s’hi, en el cor humà, en l’essència de la 
vida, més gran arriba a ser. Ha de procurar ficar-se en la pell del 
personatge i, al mateix temps, mantenir-se a distància, oblidar-se 
d’ell mateix, de la seva aventura humana, assumir la seva condició 
de creador [...] M’explico tant perquè se m’ha preguntat massa 
vegades si jo era el personatge principal de La plaça del Diamant. 
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M’agradaria perquè viuria més en pau amb mi mateixa, però no és 
així.»6

La recepció del personatge com a persona és un aspecte fona-
mental en una novel·la. Autors i crítics fins i tot han assenyalat que 
n’és l’essència –un aspecte poc tractat, per cert, entre nosaltres. 
L’efecte de vida d’un personatge es pot imposar amb tanta força 
que els lectors pensen, més d’una vegada, en l’existència real de la 
figura de ficció. És el personatge, en realitat, qui acostuma a domi-
nar l’interès del lector i, conseqüentment, qui roman en la seva 
memòria.7 I aquest efecte de vida, propi dels grans personatges, 
caracteritza Colometa. Joan Sales, per exemple, se’n va enamorar 
literalment, i afirma:

 «Jo la posaria, si fos crític, molt amunt, entre les novel·les cata-
lanes del cim de dalt de tot. Sobretot, que és novel·la, “novel·la” 
–tal com haurien de ser–, vull dir que hi ha obres molt bones per 
altres aspectes, però no pel que tenen de pròpiament “novel·la”. Els 
personatges de vostè, sobretot la Colometa, és com si un els hagués 
coneguts a fons, i això és el propi de les bones novel·les, de les gran 
novel·les.» (10-VI-1961) 

Per la seva banda, Joan Prat també es declara un fervent admi-
rador de La plaça..., i de manera especial de la seva protagonista, 
i no creu «[...] que en tota la prosa catalana hi hagi un personatge 
tan vivent com Colometa, ni un poble tan al·lucinant i real com el 
de La mort» –en referència al de La mort i la primavera, la següent 
novel·la que redactà (18-XII-1961). Recordem que l’epígraf de 
Meredith que obre la novel·la destaca, precisament, la relació de 
la novel·la amb la vida o la voluntat de reflectir-la: «My dear, these 
things are life».

I és que, a La plaça del Diamant, tot neix d’un personatge feme-
ní, d’una persona que explica la seva vida i ofereix així al lector tot 
un món, el seu; del record de qui ara és la senyora Natàlia i evoca 
l’existència llunyana de quan era coneguda amb el sobrenom de 
Colometa, la seva joventut; de fet, una identitat ja perduda –lligada 
a Quimet, a la guerra i als coloms–, d’on provenia el títol inicial. És 
aquest personatge masculí el que la va batejar, de manera profana, 
quan tot just l’acabava de conèixer, amb el sobrenom de Colometa, 
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un diminutiu que la infantilitza i la fa més fràgil. Es tracta d’una 
primera despossessió, a la qual en seguiran d’altres, que dóna inici 
a l’obra, en un escenari concret i nocturn, la plaça del Diamant el 
dia de la festa major, plena d’animació, amb ball, música i alegria. 
Una animació ben característica de la primera part de l’obra, en 
què es tipifica l’existència de la dinàmica menestralia de Gràcia. En 
aquest sentit, cal destacar que si abans he assenyalat la similitud 
amb Aloma, hi ha una diferència essencial: la supressió del narra-
dor –a més del canvi de perspectiva temporal. De fet, seguint la 
revolució copernicana, atribuïble en bona part a Proust, el jo roman 
l’única realitat, el sol objecte possible i digne de coneixement: 
és aquest jo, Colometa, qui mira, qui pateix, qui parla, mentre 
la senyora Natàlia ho explica, provant de recuperar la visió del 
passat. I d’aquesta alambinada manera se’ns fa present la vida de 
Colometa, quan vivia arrelada en una comunitat ben precisa, tant 
pel que fa al temps com a l’espai, perquè sense la concreció resulta 
molt difícil la universalitat, un aspecte remarcat per diversos crí-
tics i autors. Georges Steiner, per exemple, ha destacat, a Tolstoi o 
Dostoievski, que aquests dos autors –als quals, cal tenir-ho present, 
Rodoreda admirava molt– assoleixen la universalitat perquè han 
ancorat les seves creacions en un moment històric i en un espai ben 
determinats. En aquest sentit, ha destacat també Montaigne: «Allò 
universal es troba en allò individual i allò característic, singular i 
diferenciable.»

Ara bé, com aconsegueix Rodoreda crear aquesta forta impressió 
de vida del personatge que explica la seva existència, com si desca-
bdellés la troca de la memòria? Entre els procediments per crear-la, 
el primer i un dels principals és l’onomàstica, els noms propis –i 
aquí podríem esmentar múltiples exemples per demostrar-ho, des 
de la Pilar Prim de la novel·la d’Oller a la Laura de Laura a la ciutat 
dels sants de Llor, per citar-ne dos de catalans. I notem la cura de 
Rodoreda a l’hora de triar-los: Natàlia, que vol dir naixement, com 
s’ha remarcat, i Colometa, amb diversos ressons simbòlics (pau, 
amor, innocència, però també luxúria). D’altra banda, per assenya-
lar la importància de la lectura en la Rodoreda creadora, la de Can-
dide de Voltaire va ser decisiva (i recordem que Rodoreda defineix 
la protagonista com a càndida). Torna a ser un títol, un títol també 
lligat a la innocència i el nom del protagonista; es tracta d’una obra 
en què trobem un mateix sentit quant a la visió de l’existència que 
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s’hi reflecteix: el patiment, tant pel que fa al cos com a l’ànima i, 
tanmateix, sempre la innocència del personatge. En aquest sentit, 
Rodoreda va escriure en el pròleg de la vint-i-sisena edició de La 
plaça del Diamant: «Però a La plaça del Diamant no solament hi ha 
coses: hi ha sobretot el personatge de la Colometa. Me’l va suggerir 
la protagonista d’un conte meu escrit feia temps...8 i està inspirat 
al seu torn en el Candide de Voltaire. Si Voltaire no hagués escrit 
Candide és possible que La plaça del Diamant no hagués vist mai la 
llum del sol.» 

Colometa, com Candide, és un personatge innocent, que té la 
innocència que atreu la Rodoreda de postguerra, com ella mateixa 
ha destacat en el pròleg de Mirall trencat: «Però la innocència, 
perquè s’adiu amb una part important del meu temperament em 
desarma i enamora [...] Colometa, Cecília, el jardiner, Armanda, 
Eladi Farriols, Valldaura, són, cadascun a la seva manera perso-
natges innocents. I que siguin innocents em basta.» Però, hi ha 
un aspecte ben característic de la protagonista de La plaça del 
Diamant que n’assenyala la contemporaneïtat, la triple identitat, 
que els tres noms en un mateix personatge, en una mateixa vida, 
de fet –Natàlia, Colometa, senyora Natàlia..–, posen en relleu; i 
és que, com s’ha destacat, el destí del subjecte modern sembla el 
de fragmentar-se, d’esmicolar-se i haver de resignar-se a la pèrdua 
d’una única i sòlida identitat, impossible de recuperar –recordem 
que Rodoreda titularà Mirall trencat una de les seves novel·les més 
complexes, en què també desplega aquest tema. Es tracta d’una 
idea que arrenca ja de Nietzsche i marca, en bona part, els perso-
natges contemporanis.9 Proust també va destacar que les identitats 
d’un mateix subjecte al llarg de la vida són tan diferents que fins 
i tot haurien de portar noms diferents. Rodoreda recull, doncs, 
aquesta concepció, que exposa de manera clara i contundent, no 
només amb el canvi de nom, sinó també amb el tema universal de 
la metamorfosi, un dels més singulars de la seva producció. I així, 
en aquesta novel·la, fins i tot s’apunta la metamorfosi de Colometa 
en colom, lligada a la voluntat de fugida d’un món opressor i trà-
gic, una fugida ben consubstancial en els personatges rodoredians: 
«Vola amunt, escales amunt, cap al teu terrat, cap al teu colomar... 
vola, Colometa. Vola, vola amb els ulls rodonets i el bec amb els 
foradets per nas al capdamunt...» 

I és que un dels temes més importants d’aquesta novel·la de gran 
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riquesa, amb diverses lectures, que Prat descriu encertadament com 
un tornassol, és el de la identitat, una qüestió central en la literatura 
contemporània. Per a l’autora, de fet, un canvi de nom representa 
una nova identitat, una metamorfosi; per confirmar-ho, escriu: 

 «A més la metamorfosi és natural. La larva esdevé crisàlide, la cri-
sàlide papallona, el capgròs granota. No puc afirmar que hagi pre-
senciat mai la metamorfosi d’una persona, de la part material d’una 
persona, però sí que he presenciat metamorfosis de l’ànima que és 
la veritable persona. Un canvi de nom equival a una metamorfosi.

 »El nom de debò d’Aloma és Àngela.
 »El nom de debò de Colometa és Natàlia.» 

D’altra banda, cap personatge sembla tan convincent, tan vers-
emblant, com el que es presenta en la seva interioritat, una interio-
ritat de gran complexitat en Rodoreda. En aquest sentit, les grans 
novel·les de la subjectivitat de l’inici del segle xx, Proust, Joyce, 
Woolf.., desenvolupades dins la tècnica del discurs indirecte lliure 
i del monòleg interior, resulten modèliques per a Rodoreda,10 que 
ha destacat la importància d’aquests autors en la seva producció. 
En el cas de Colometa, la impressió de vida s’intensifica perquè s’hi 
reflecteix, també, la part més secreta de l’home, la de l’inconscient, 
la dels somnis, que Rodoreda considera essencial i en l’evocació de 
la qual excel·leix. Amb un aspecte que em sembla particularment 
aconseguit, la preservació final del misteri, aquest misteri indestria-
ble de la condició humana, segons pensa. A més, la tria del narra-
dor-personatge sol generar proximitat i emoció en el lector, aquesta 
emoció tan lligada a l’escriptura rodorediana. En aquest sentit, la 
novel·lista ha destacat en una entrevista que ella, quan era jove, es 
cansava de llegir les descripcions i que li agradava més l’acció del 
personatge, que vol dir d’un punt de vista.11 Així, Colometa es defi-
neix, amb la seva presència física –tota vestida de blanc, com un 
colom, en iniciar-se la novel·la–, en diàlegs i confessions/reflexions 
sobre ella mateixa, escasses però ben significatives, sobretot una : 

 «Era veritat, però, que el meu pare sempre em deia que jo era de 
mena exigent... però és que a mi em passava que no sabia ben bé 
per què era al món.» 
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I si inicialment Colometa se’ns pre-
senta com un personatge sol –tota sola 
a la plaça del Diamant, com si digué-
ssim al mig del món–, aquesta soledat 
esdevé, ben aviat, desarrelament, un 
tret prou característic dels personatges 
contemporanis; es tracta d’un desarre-
lament que Baudelaire, un poeta que 
atreia molt Rodoreda, ja va anunciar 
de manera premonitòria en el poema 
«L’étranger» de Petits poèmes en prose, 
amb un títol ben explícit. A més, les 
paraules de Colometa la relacionen 
amb l’existencialisme i, evidentment, 
amb la figura més representativa i 
valorada d’aquest corrent, Jean-Paul 
Sartre, del qual Rodoreda copia unes 
significatives paraules, en citacions 
de diversos autors: «Els autors també 
són històries i per això algunes d’elles 
desitgen escapar-se de la història amb 
un salt a l’eternitat.»12 D’aquesta 
manera, Colometa es lliga amb una premissa de l’existencialisme: 
l’estranyesa de l’home davant d’un món en el qual es troba obligat 
a viure, llençat gairebé, sense haver-ho demanat, amb l’angoixa que 
se’n segueix, una angoixa permanentment ressentida per Colometa 
i tots els personatges rodoredians. Per això Prat, que és ben cons-
cient del sentit profund del personatge, li escriu: 

 «Ja estic tip de llegir “modesta criatura”, “alma humilde”, “la vida de 
tantos seres humanos”. Colometa no és res d’això. És una reina. I la 
seva vida mutatis mutandis és la vida de tothom: la de Joan Fuster, 
per exemple, que tampoc sap per què és al món (com tampoc no 
ho sé jo, ni ho sap Sartre).» ( 7-XI-1962)

També el patiment resulta important per a la versemblança i 
emotivitat del personatge. De fet, podríem dir que La plaça del Dia-
mant exposa el patiment que s’apodera de Colometa, d’ençà de la 
trobada amb Quimet, d’ençà de l’inici de la novel·la, de manera ben 



20

significativa. Pel que fa al sofriment físic, al primer capítol, conden-
sat i premonitori resum de la seva existència, la cinta de goma dels 
enagos «que havia patit molt per passar-la amb un agulla de ganxo 
que no volia passar, cordada amb un botonet i una nanseta de fil, 
m’estrenyia. Ja devia tenir un senyal vermell a la cintura, però així 
que el vent m’havia sortit per la boca la cinta tornava a fer-me el 
martiri». Una cinta que es convertirà en un ganivet, ens diu la 
narradora, un estri quotidià que apareix de manera repetitiva a la 
novel·la i és una imatge dels patiments de tot tipus del personat-
ge, des de l’inici fins al final de l’obra, que vol dir que abraça tota 
la identitat de Colometa. I que només finalment pot representar 
l’alliberació. Tot plegat demostra la complexitat i representativitat 
de Colometa i, evidentment, la cura de Rodoreda en la construc-
ció del personatge, per tal de crear, a més d’un personatge vivent, 
un arquetipus de la condició humana en un segle xx de pèrdues 
diverses i substancials (la de la identitat entre les més destacades, 
sobretot per a una exiliada), un segle qualificat amb encert de tene-
bres per Tzvetan Todorov,13 centre d’aquesta i de tota la producció 
rodorediana, la d’una escriptora plenament inserida en el context 
europeu. Clàssica i universal. 

Notes

1.  Pel que fa a aquest desencertat premi Sant Jordi, vegeu Josep PLA, Josep M. 

CRUZET. Amb les pedres disperses. Cartes 1946-1962. Edició i pròleg de Josepa 

Gallofré Virgili. Barcelona: Destino, 2003, p. 673. El jurat estava presidit per 

Jordi Rubió, el secretari era Joan Fuster i els altres membres, Josep Pla, Agustí 

Calvet («Gaziel»), Ernest Martínez-Ferrando, Joan Petit i Joan Pons. 

2.  Carta des de Ginebra, 17-I-1961. Sales destaca que ja existeix una obra amb 

aquest títol, Colometa la gitana d’Emili Vilanova. Entre els proposats per tots dos 

i fins i tot per Núria Folch, la muller de l’editor, figuren: Un terrat de Gràcia –de 

Sales, que no agrada gens a Rodoreda–, Un vol de coloms –de Rodoreda, que no 

agrada gaire a Sales, però que en un moment sembla l’escollit–, La senyora dels 

coloms... 

3.  «Considero que el recuerdo es más importante que la realidad diaria. Una nove-

la, además de otras cualidades, es importante por su carga poética.» Entrevista 

de M. Claudín amb les respostes de l’autora, mecanografiades, AMR [Arxiu 

Mercè Rodoreda] 6.4.2.13/1-13/5. De fet, en les definicions de novel·la de 

Rodoreda sempre sol figurar el mot poema o les seves variants. 
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4.  Baltasar PORCEL. «Mercè Rodoreda o la força lírica». Serra d’Or (març 1966). 

Recollit a Baltasar PORCEL. Grans catalans. Barcelona: Editorial Proa, 1994, pp. 

256-265. 

5.  La cursiva és meva. 

6.  Carta a Carmen Alcalde, contestació a un qüestionari (AMR 6.4.2.7), que sortirà 

resumida a «La noia de las camelias». Cuadernos para el Diálogo, núm. 157, 1-

12-1976.  

7.  Vegeu l’interessant assaig de Vicent JOUVE. L’effet personnage dans le roman. 

PUF: París, 1992, pp. 108-119. 

8.  Es refereix a «Tarda al cinema», de Vint-i-dos contes. 

9.  Vegeu, per citar dos exemples, Claudio MAGRIS. El anillo de Clarisse. Barcelona: 

Península. 1993, p. 7 i Remedios ÁVILA. Identidad y tragedia. Barcelona: Crítica, 

1999, p. 14. 

10.  En l’entrevista, ja citada, de Víctor Claudín, Rodoreda assenyala, entre les influ-

ències més destacades, les de Kafka, Joyce, Mansfield i Virginia Woolf, «otro de 

mis grandes amores. Estas influencias o admiraciones no han cambiado con el 

tiempo.». 

11.  Dolors OLLER, Carme ARNAU. «L’entrevista que mai no va sortir». La Vanguar-

dia, 2-VII-1991.

12.  AMR 6.2.2/9.

13.  Vegeu Tzvetan TODOROV. Mémoire du mal. Tentations du bien. París: Robert 

Laffont, 2000.
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Una doble commemoració
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Motivacions líriques

«Sí, faig versos.»
Mercè Rodoreda1

L’exili, el desamor i un mal somàtic són les motivacions que, a 
parer d’Abraham Mohino i Balet, curador de l’edició de la poesia de 
Mercè Rodoreda, van propiciar l’eclosió lírica de l’escriptora.2 Ella 
mateixa ho havia mig confessat a Baltasar Porcel en una entrevista: 
«I vaig deixar d’escriure contes [...] Quan agafava la ploma, el braç 
em feia mal, els dits se m’encarcaraven i la ploma saltava. Em va 
durar quatre anys. Va ésser quan vaig començar a fer versos [...] Els 
versos, sense saber escriure a màquina, els escrivia en una màqui-
na que m’havien deixat uns amics que havien tornat a Barcelona. 
Picava les lletres amb un dit. A l’últim, el mal em va passar tal com 
havia vingut.» 

Fins a l’edició dels poemes que Mohino va titular Agonia de 
llum (2002),3 la poesia de Mercè Rodoreda va comptar ben poc en 
el context poètic català. Un esment a l’antologia Les cinc branques. 
Poesia femenina catalana (1975)4 basat en la seva participació als 
Jocs Florals a l’exili i en alguns poemes publicats de manera espar-
sa la situa, com moltes altres, en un primer pla de coneixement 
en el context del sistema literari. Però llavors Rodoreda ja era una 
narradora reconeguda i la poesia editada dispersa a les revistes de 
l’exili o de la clandestinitat sembla que no oferia un corpus prou 
atractiu per a l’estudi i la recepció crítica. No ha estat fins a l’edició 
d’Agonia de llum. La poesia secreta de Mercè Rodoreda que els poe-
mes de l’escriptora s’han posat a l’abast general del públic lector i 
dels investigadors, amb un notable èxit d’acollida per la sorpresa 

«On l’amarguesa és goig.» 
La poesia de Mercè Rodoreda. 
Una aproximació
Vinyet Panyella
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que han constituït. Amb tot, Carles Miralles adverteix en l’àmplia 
ressenya dedicada a l’obra que Agonia de llum és només una part de 
l’obra poètica de Rodoreda, ja que en resta una altra part inèdita i 
que l’edició dels cent cinc poemes que configuren el volum, acom-
panyats de l’epistolari entre Rodoreda i Carner i de les reproducci-
ons en color dels quadres pintats per l’escriptora, «té l’aspecte que 
té i és com és [...] per obra del curador, gràcies a la feina que ha fet. 
Que és tant com dir que algú l’havia de fer, vist que l’autora encara 
no l’havia fet –i la que hagués fet hauria calgut interpretar-la i com-
pletar-la–, perquè els lectors arribéssim a tenir el llibre.»5 Parlem, 
doncs, de la poesia publicada de Mercè Rodoreda amb la recança de 
no disposar encara a hores d’ara de la seva poesia completa.

Els poemes publicats van ser escrits entre 1946 i 1960, entre 
París i Ginebra, i corresponen a diverses etapes biogràfiques de 
l’autora. I si bé hi planen l’exili, el desamor i les circumstàncies de 
la vida quotidiana, també és cert que la Rodoreda poeta emprèn 
una volada que va més enllà d’aquestes contingències. A la vista 
de l’ambició literària de Rodoreda també en aquest medi i dels 
resultats assolits des del primer moment, en què va comptar amb 
el mestratge, la benedicció i la complicitat de tot un Josep Carner, 
fóra lícit obrir un interrogant sobre les causes de l’abandonament 
de l’escriptura poètica. Si més no, la poesia tan formalment conce-
buda i acomplerta. Altrament, el cicle literari de Rodoreda s’inicia 
els anys de la Catalunya republicana amb el periodisme i la narra-
tiva; continua a l’exili amb la poesia i la narrativa successivament 
i, a l’hora del retorn, prossegueix amb la narrativa, alternant-la 
amb les proses poètiques que configuren Viatges i flors, un gran 
llibre de prosa poètica per més que quedi encabit, amb calçador, 
en la narrativa. La poesia, per tant, no va ser del tot abandonada. 
Va canviar de formes, en bona part va nodrir molts dels passatges 
de la narrativa de l’escriptora i finalment va rebrotar en un medi 
amigable, fins i tot entranyable, com era Romanyà, on va posar el 
punt i final a Viatges i flors. 

En termes generals, la poesia de Mercè Rodoreda és vista com 
un fet aïllat, com una escriptura a destemps entre mitjan anys qua-
ranta i el començament dels seixanta, subsidiària i substituta de la 
narrativa. Compta encara amb pocs estudis i amb escassa atenció 
crítica llevat de la introducció de l’edició de Mohino i dels treballs 
citats al llarg d’aquesta aproximació, ben al contrari del que succe-
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eix amb la narrativa.6 Amb tot, s’han produït puntualitzacions inte-
ressants i diverses. Carles Miralles estableix amb claredat diàfana 
que la poesia de Rodoreda té «veu pròpia» i que no és subsidiària 
de res, relacionant-la alhora amb la narrativa.7 Està igualment con-
vençut que «el nivell de la seva poesia és altíssim [...] en la tradició 
de Caterina Albert, Clementina Arderiu o Maria Antònia Salvà. I 
no gaire lluny d’Espriu.»8 Anton Espadaler remarca el pas de la 
dimensió biogràfica en la seva poesia i és per això, apunta, que 
els poemes constituïen el seu tresor més preuat. Hi veu, en part, 
un retrat de l’autora i una part de la construcció de la seva imatge 
d’escriptora, seguint el correlat de la seva declaració sobre l’escrip-
tura: «Escrivia… perquè no sé fer altra cosa que llegir o escriure.» 
Sam Abrams considera que la poesia de Rodoreda constitueix tot 
un «camp d’exploració i d’assaig», en el qual apunten temàtiques 
que més tard desenvoluparà en l’obra narrativa.9

A parer meu, i ja des dels anys trenta, tota l’obra literària de 
Mercè Rodoreda es configura en un esquema troncal que la seva 
biografia personal nodreix. La poesia es troba en els mateixos 
fonaments de la construcció de la seva obra literària. Les motiva-
cions líriques de l’escriptora, més enllà dels condicionants de la 
immediatesa, rauen en l’estat d’ànim d’un «cor derrotat entre flors 
abaltides», en la seva radical dedicació literària, en la creença que la 
poesia –com la literatura en general– esdevé el vehicle precís i con-
cís per a la plenitud expressiva. Món d’Ulisses, des del vessant de la 
vivència de les passions i la contemplació del mite homèric, o Albes 
i nits, des de la desolada introspecció del jo líric, juntament amb 
els poemes d’Illa dels lliris vermells, Bestioles i Viatges i flors –que 
són els reculls que fins ara coneixem– formen un conjunt de textos 
que situen Mercè Rodoreda entre les més grans poetes catalanes del 
segle xx. És en l’obra poètica que Rodoreda mostra algunes de les 
claus dels seus secrets, els quals, originats en el seu jo personal, 
alimenten el seu jo poètic. Les circumstàncies de l’exili i el desamor 
viscuts en pell pròpia i molt més enllà de les anècdotes de la vida 
quotidiana s’expressen de manera contundent i concentrada en la 
poesia, i es desgranen en els passatges diversos de la narrativa. Qui 
ho entona és una sola veu.
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Rodoreda i el context poètic de la postguerra
 
«Ara voldria ser lleó que juga i mata
O l’olivera immòbil en son furor retort,
Però al pit m’agonitza un escorpí escarlata.»
 Mercè Rodoreda

Emmarcar Rodoreda entre la producció lírica de la postguerra 
no hauria d’esdevenir un exercici difícil, per bé que les circumstàn-
cies de l’exili no faciliten el contacte entre els diversos protagonis-
tes de la vida literària. Abans que no arribi la irrupció del realisme 
poètic dels anys cinquanta i seixanta, el postsimbolisme i una 
determinada poètica del retorn al mite regeixen la poesia catalana 
del moment, amb la notable excepció de J.V. Foix, que segueix el 
seu camí en solitari.

Poden ser diverses les raons de cadascun dels poetes, però de 
Riba a Bartra i de Carner a Rodoreda, el mite esdevé font d’inspi-
ració, excusa i context per resituar les veus líriques. Josep Carner 
publica Nabí el 1941; Riba, les Elegies de Bierville el 1943; Agustí 
Bartra, Màrsias i Adila el 1948. Entretant, Rodoreda va confegint els 
sonets de Món d’Ulisses. Carner, Riba i Bartra, poetes consolidats, 
recorren al mite, igual que Rodoreda, havent après la lliçó preco-
nitzada per T.S. Eliot a Tradition and the Individual Talent (1919) i 
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a «Ulysses», order and myth (1923), com ha observat Sam Abrams. 
Per a ells la modernitat és la utilització de la tradició literària; l’ús 
del mite en la literatura moderna és un valor, i la impersonalitat 
literària ha de reequilibrar la dicció poètica en favor d’una altra 
mena de subjectivitat sota una forma només aparent d’objectiva-
ció…10 Mentrestant, el context poètic català avança amb l’obra dels 
contemporanis de Rodoreda, com Salvador Espriu amb Cementiri 
de Sinera (1946), Cançons d’Ariadna (1949), Mrs. Death (1952), 
El caminant i el mur (1954) i Final del laberint (1955) i amb Joan 
Vinyoli, que publica De vida i somni (1948), Hores retrobades (1951) 
i El callat (1956). Finalment, la generació poètica nascuda els anys 
vint irromp amb una poesia de tipus realista allunyada definitiva-
ment del postsimbolisme, amb Jordi Sarsanedas publicant A trenc 
de sorra (1948) i La Rambla de les Flors (1955). Aquest és un dels 
contextos poètics en què Rodoreda dóna a conèixer els seus poe-
mes.

L’altre context és el de la literatura de gènere. La poesia escrita 
per dones els anys de la postguerra presenta un decalatge i una 
interrupció molt més dràstica. D’una banda, les circumstàncies de 
la guerra i de l’exili provoquen un silenci prolongat en poetes com 
Rosa Leveroni, que fins l’any 1952 no veu publicat el recull Presèn-
cia i record. D’altres que compten amb una trajectòria més extensa 
i més reconeguda, com Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, 
són presents en la migrada vida literària dels anys quaranta. Salvà 
veu com es publiquen Llepolies i joguines (1946), Cel d’horabaixa 
(1948) i Lluneta de pagès (1952) i Arderiu aconsegueix de publicar 
el 1946 l’obra guanyadora del premi Joaquim Folguera 1938, Sem-
pre i ara, mentre que el 1952 s’editen les Poesies completes. Altres 
poetes, com Montserrat Abelló, Felícia Fuster o Maria Beneyto no 
s’integren al sistema literari català sinó molt més tardanament que 
els seus homònims masculins coetanis, com Josep Palau i Fabre, 
Jordi Sarsanedas o Màrius Sampere, tots plegats nascuts abans de 
1930.11 

Les antologies poètiques de l’època indiquen les mancances 
i els decalatges. En l’antologia de poesia catalana de Joan Triadú 
(1951)12 en què s’estableixen els valors de la poesia catalana de 
la postguerra, les poetes que hi figuren formen part de la tradició 
poètica femenina consolidada –Maria Antònia Salvà, Clementina 
Arderiu– i únicament Rosa Leveroni representa d’una banda la 
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continuïtat i de l’altra l’evolució estètica. En l’antologia que prepa-
ra Marià Manent el 1950 per al públic castellà i que resta inèdita 
fins al 1999, la presència femenina es redueix als noms d’Arderiu 
i Leveroni.13 Rodoreda, malgrat haver els llorers dels Jocs Florals, 
no figura enlloc. 

En aquest context, Mercè Rodoreda ha lluitat per fer-se un nom 
des de l’exili. És per aquesta raó, per la seva imbatible vocació lite-
rària, que ha cercat el mestratge de Carner, el ja llunyà «príncep 
dels poetes catalans» i entranyable i prestigiós company d’exili i ha 
maldat per fer-se present en el context poètic publicant els poemes 
a les revistes de l’exili català i, sobretot, per assolir els guardons 
dels Jocs Florals. Ha traslladat l’ambició literària al medi poètic. Per 
aquest motiu ha participat en els Jocs Florals de 1947, 1948, 1949 
i 1956, i n’ha sortit guanyadora i proclamada Mestra en Gai Saber. 
Vist de Catalunya estant, els Jocs Florals a l’exili constitueixen una 
de les notes més visibles de la continuïtat literària, així com la pos-
sibilitat de posar en contacte els escriptors exiliats i els que viuen 
a la Catalunya de la postguerra. Per Rodoreda, els Jocs Florals són 
un fet culturalment important perquè ha cregut que li permeten la 
reintegració en el sistema literari català per la porta gran, per bé 
que al capdavall tot plegat ha estat més que relatiu. Caldrà esperar 
l’aparició de La plaça del Diamant perquè obtingui el reconeixement 
pel qual haurà lluitat tant de temps. 

Diccions poètiques
La lectura de la poesia de Rodoreda actualment editada, des de 

Món d’Ulisses a Viatges i flors mostra una determinada evolució for-
mal i conceptual vinculada a la biografia literària de l’escriptora. 

Des d’un punt de vista formal, l’adopció del sonet és un redós 
i un valor segur, i no únicament per al gust dels jocfloralistes. 
Sembla que Rodoreda bescanviï l’aixopluc intel·lectual que neces-
sita a canvi de l’esforç per a l’assoliment de la perfecció formal. El 
carteig amb Josep Carner, mestre del sonet, oportunament editat a 
Agonia de llum mostra fins a quin punt Rodoreda es refia del mestre 
esdevingut amic, a més de mostrar obertament i en privat la seva 
coqueteria: «Jo somric a tots els àngels...» Les respostes de Carner 
són plaents fins a l’afalac: «I ja només caldria, ben mirat, que us 
digués altra vegada que el vostre admirable descabdellament poètic 
és el consol de la meva senectut. Gran cosa ha estat de veure com, 
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roser meravellós, us fèieu i creixíeu en un 
dia, no pas sense alguna responsabilitat 
meva.»14

Rodoreda defuig expressament la con-
tinuïtat de la tradició poètica femenina, 
tant la «clàssica» Clementina Arderiu 
com la «moderna» Rosa Leveroni, amb 
les quals hauria pogut tenir més punts de 
contacte per raons biogràfiques i vitals. 
Aquest fet, i la voluntat del mestratge 
carnerià, plantegen l’interrogant d’una 
hipòtesi: sense guerra, daltabaix ni exili, 
¿Rodoreda hauria girat vers la poesia? I, 
de ser així, ¿hauria cercat el mestratge i 
la complicitat de Josep Carner o hauria 
cercat formes poètiques més lliures i 
avançades...? 

Amb el sonet, Rodoreda, la «sonetis-
ta» que es carteja amb Carner, expressa la 
voluntat de subjugar la forma a un contin-
gut que en tot temps vol controlar, en un 

exercici d’extrema contenció visible, sobretot, als trenta-dos sonets 
escrits entre 1940 i 1950 que configuren Món d’Ulisses, la seva poe-
sia més despersonalitzada. Despersonalització i distanciament en 
tant que característiques de la modernitat, i una ironia extrema en 
alguns casos –en l’extraordinari poema «Les serventes penjades», 
per exemple– que no li impedeix la mirada de pietat vers els morts. 
«Soldats morts», «Evocació dels morts...» són alguns dels trets més 
colpidors de l’ús que Rodoreda fa del mite d’Ulisses. Vistes aquestes 
tonalitats, queda per determinar fins a quin punt els sonets deixen 
entreveure, i com, la recreació de la màscara de l’escriptora. Des 
d’un plantejament no del tot allunyat, Sam Abrams remarca el 
caràcter plenament modern de la «teatralitat» lírica dels poemes, 
que considera a manera de «monòlegs dramàtics».15

Albes i nits i D’amor i de mort són dos conjunts de sonets d’un 
to ben diferent, ja que constitueixen la poesia més estrictament 
lírica, personalitzada i introspectiva de l’escriptora. És el cas de 
versos com
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«Em giraré només una vegada,
de tants estius, de tants estels cansada,
de deixar el branc com un ocell ferit.» (Sonet XLI)

o com els extraordinaris «Sonets de guerra», tres poemes profun-
dament corprenedors sense cap concessió a les emocions fàcils. 
El sentiment hi és expressat de manera més directa, bé amb un 
lèxic carregat d’imatgeria (la paraula «agonia»), bé amb la tonalitat 
sovint de diàleg («Adam a Eva», «Holofernes a Judit»...). Són un 
conjunt de poemes que remeten directament al Rilke dels Neue 
Gedichte i alguns dels seus motius més freqüents, com en el cas de 
«Rosa». 

Illa dels lliris vermells és una esplèndida fugida lírica que, escrita 
amb mètrica més lleugera, remet a una poesia entre fantasiosa i 
visionària, com per exemple mostra el poema «Nocturn»:

«Entre jardins caminava:
vetllaven heures i nit,
l’ullal negre del neguit
i el cranc de l’angoixa blava...» (LXXIV)

Però, amb tot, no es perd el caràcter de lírica introspectiva, 
quasi elegíaca en alguns moments:

«Ara veig en cada cosa
el que tinc i el que he perdut.» (LXXXIII)

El caràcter elegant, irònic i desenfadat de Bestioles remet al Bes-
tiari de Pere Quart (1937); sembla reblar-lo en alguns poemes, com 
«Vaca trista». En realitat, el to de les bestioles que s’expliquen o 
s’autodescriuen en característiques i virtuts és més aviat existencial 
i lleument fatalista, per bé que hi predomini un deix entre irònic i 
displicent. Altrament, tant Illa dels lliris vermells com Bestioles pre-
sagien l’arravatament poètic de Viatges i flors. 

Últim estadi poètic
Després de l’eclosió i l’èxit de la narrativa rodorediana amb 

Vint-i-dos contes (1958), La plaça del Diamant (1962), El carrer de 
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les Camèlies (1966), Jardí vora el mar (1967) i el recull de narrativa 
breu La meva Cristina i altres contes (1967), Mercè Rodoreda fina-
litza Mirall trencat (1974) i emprèn una nova i potent etapa amb la 
novel·la Quanta, quanta guerra… (1980) i el llibre de proses poèti-
ques Viatges i flors (1980), deixant inèdites La mort i la primavera 
(1986) i Isabel i Maria (1991), ambdues editades pòstumament. És 
una nova etapa d’una força poètica arravatada, visionària, evocativa 
i suggerent. A Viatges i flors Rodoreda projecta amb un traç més 
nítid la identificació de vida, jardí i escriptura i ho fa en la plenitud 
de la seva llibertat creativa.

Els «Viatges a uns quants pobles» són recorreguts de caràcter 
oníric entre paisatges coneguts reconvertits en indrets fantàstics, 
màgics i inquietants: pobles de nenes perdudes, dones abandonades, 
rius sense aigua, trenta senyoretes… L’autora s’hi aboca justificant el 
seu treball literari «perquè la meva feina no és aturar-me sinó anar 
sempre endavant; continuar la infinita busca i captura de cors obs-
curs i de costums ignorats». Present o absent, hi mana la vegetació: 
els boscos són indrets màgics i acollidors per a les nenes perdudes 
«on a la nit les branques dels castanyers baixaven fins on era i tot 
abraçant-la l’acotxaven i li deien que l’estimarien fins a l’hora de la 
mort»; al «poble de tota la pena [...] no hi havia ni un jardí, ni una 
flor, ni un tristíssim arbre»; al «poble de la bruixeria» passen volant 
«fils de flor»; al poble de les dues roses, la blava anuncia bones 
noves i la negra, mals presagis; al poble dels penjats, la «vall molt 
bonica d’herba barrejada amb flors blanques i grogues», creixen les 
flors on hi ha els fills «que la mort els talla el fil amb un sol cop de 
dalla»… Retorna a la despersonalització, encara més nua que als 
poemes de Món d’Ulisses, en forma de simbiosi entre el racional i 
l’irracional, entre l’element humà i el cor de la natura. 

Les «Flors de debò» són proses poètiques igualment desperso-
nalitzades, asentimentals, on la minuciosa descripció de les visions 
entomològiques de Rodoreda queda focalitzada sobre determinades 
qualitats morals atribuïdes a les flors i als efectes i estats màgics que 
obren en els humans. Tot plegat esdevé un tractat de coneixença de 
l’ànima per mitjà de plantes criades a mida amb una denominació 
que invoca caràcter i sentiment: «flor desesperada», «flor dolenta», 
«flor dispersa», «flor tendra», «flor cerimoniosa», «flor tristesa», 
«flor deliri», «flor ferida». 

Viatges i flors és el darrer estadi poètic de Mercè Rodoreda.
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Una doble commemoració
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c  Bona part de la societat con-

sidera que la lectura dels escriptors etiquetats com a clàssics és 
avorrida i que el seu destí, manllevant les paraules de Joan Fuster 
a propòsit de Joan Roís de Corella, no és altre que esdevenir «pura 
arqueologia, tan seductora i egrègia com vulguem, però arqueo-
logia». L’afirmació, potser no caldria dir-ho, és errònia ja que la 
lectura de la majoria dels escriptors clàssics resulta molt atractiva 
i segurament més gratificant que bona part dels productes pre-
sumptament literaris que trobem a les llibreries o els quioscos. Ara 
bé, ens podríem plantejar quins són els trets que fan que un escrip-
tor sigui considerat un clàssic. El Diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com a clàssic «un autor o 
una obra que ha representat una maduresa o un moment culminant 
dins d’una literatura, dins d’un art i que es té com a model digne 
d’imitació.» 

Un dels escriptors a qui es pot aplicar la definició de clàssic és, 
sens dubte, Mercè Rodoreda. Val a dir que el nom de la narradora 
barcelonina no només és apreciat –i respectat– a les aules de secun-
dària (més endavant farem explícites algunes de les experiències 
didàctiques que proven el seu interès entre el públic adolescent), 
sinó també pel Departament d’Educació, que l’ha inclòs com a lec-
tura obligatòria per als estudis de batxillerat. Un interès que ja es 
remunta al curs 1988-1989 quan es va establir per a l’assignatura 
optativa de Literatura Catalana, que s’impartia al desaparegut 
Curs d’Orientació Universitària, la novel·la Mirall trencat, que 
va ser substituïda el curs 1993-1994 per una altra obra mestra 

Mercè Rodoreda a les aules 
de secundària: la pervivència d’un 
clàssic al segle XXI
Josep Camps i Arbós
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de l’autora, La plaça del Diamant. Amb l’arribada del nou segle, i 
amb ell de la LOGSE (i de la posterior LOE), l’estatus acadèmic 
de Rodoreda a secundària no ha canviat gaire i fins gosaríem dir 
que ha millorat en tant que ha deixat de ser lectura exclusiva del 
batxillerat de lletres i dels alumnes que cursen Literatura Catalana. 
Vegem-ho: actualment, a l’assignatura de Llengua Catalana i Lite-
ratura, obligatòria per a qualsevol modalitat de batxillerat, una de 
les lectures prescriptives –i, per tant, susceptible de ser avaluada 
a les Proves d’Accés a la Universitat– és una obra de Rodoreda. 
Així, es va proposar La meva Cristina i altres contes per al bienni 
2001-2003; La plaça del Diamant entre 2003 i 2009; i Mirall trencat 
per al bienni 2008-2010. De tota manera, com es desprèn de les 
propostes de lectura del Departament d’Educació, segueix vigent 
una imatge reduccionista de l’autora en tant que la lectura de la 
seva vasta producció es limita a un parell de títols (deixant de 
banda la sorprenent decisió d’apostar per La meva Cristina i altres 
contes). De tota manera, no ens ha d’estranyar aquesta visió, que 
afecta igualment altres escriptors. I si no, pensem en els casos 
d’Àngel Guimerà (durant anys i panys s’ha proposat la lectura de la 
mítica Terra baixa, oblidant altres peces teatrals excel·lents i prou 
conegudes com Mar i cel, Maria Rosa o La filla del mar) i de Víctor 
Català (únicament ha entrat en el circuit de les lectures obligatòries 
Solitud, però no els extraordinaris Drames rurals).

Materials didàctics: manuals, edicions, llibres, 
pàgines electròniques...
Un àmbit en què Rodoreda ha gaudit d’una certa fortuna és en 

el dels llibres de text d’ESO i Batxillerat. Un dels manuals pioners 
de l’ensenyament de la literatura catalana als centres de secun-
dària, Solc, escrit per Glòria Casals, Manuel Llanas, Ramon Pinyol 
i Torrents i Llorenç Soldevila, ja dedicava a l’autora una lliçó i 
l’equiparava, en extensió i anàlisi, a altres figures destacades de 
la nostra literatura com Ramon Llull, Ausiàs March, Jacint Verda-
guer, Joan Maragall o Josep Carner. Les pàgines incloïen una breu 
sinopsi biogràfica i un repàs prou detallat a la seva obra, en què 
es defugia l’esquemàtic repàs a l’argument per plantejar qüestions 
de més abast com l’examen dels elements històrics que vertebren 
La plaça del Diamant o el simbolisme que amara Mirall trencat; per 
tot plegat, hom considerava la seva producció literària com «la 
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més important de la postguerra. Primer, per l’alta qualitat que té 
i, després, per la seva acceptació a nivell internacional».1 Amb el 
decurs dels anys i els canvis de programes, que han implicat la 
pràctica desaparició de la literatura i la seva integració a l’àrea de 
llengua, el tractament donat a Rodoreda ha acabat essent simplis-
ta en excés. Per exemple, s’ha contextualitzat la seva figura en el 
plantejament de temes de títol tan genèric com «La narrativa al 
segle XX», a 4t d’ESO, o «La narrativa de postguerra», a Batxillerat, 
però sovint s’ha fet amb un discurs farcit de tòpics biogràfics i que 
ha tendit a privilegiar les dues novel·les que es consideren més 
representatives, La plaça del Diamant i Mirall trencat, en detriment 
d’altres per les quals el jovent podria sentir-se més atret, com seria 
el cas d’Aloma. Com a fet positiu, valdria la pena indicar que els 
textos de Rodoreda no són aliens a alguns dels manuals dels pri-
mers cursos de secundària –bàsicament es tracta de contes com 
«Zerafina» o «Tarda al cinema»; tot i que bona part dels exercicis 
sobre les narracions es limiten a la comprensió lectora o al treball 
d’aspectes lingüístics, n’hi ha que proposen l’anàlisi dels recursos 
retòrics, la recerca d’informació o la creació literària a partir del 
model donat. 

Pel que fa referència als materials didàctics rodoredians també 
podríem esmentar un parell de dossiers elaborats pel Servei 
d’Ensenyament del Català, organisme dependent del Departament 
d’Educació. El primer, sobre La plaça del Diamant a càrrec de Roser 
Clar Martínez i Vicent Sanz Arnau, es divideix en dues parts: un 
itinerari per les diferents etapes de la vida i l’obra de Rodoreda i 
l’estudi de diversos aspectes de la novel·la (les fonts, l’argument, 
l’estructura, els personatges, el rerefons històric i l’estil); un tre-
ball acomboiat per una nodrida bateria d’activitats, sovint de 
caire interdisciplinari, i dividit en diversos nivells de dificultat.2 
El segon, de Vicent Sanz Arnau i Maria Josep Simó Peralta, tracta 
del motiu literari de la transformació a través de les Metamorfosis 
d’Ovidi, La metamorfosi de Franz Kafka i el conte «La salamandra» 
de Mercè Rodoreda; les propostes sobre el conte rodoredià intenten 
optimitzar el comentari oral i incentivar l’escriptura creativa.3 Un 
altre fet rellevant que ha permès aproximar Rodoreda al públic de 
secundària són les edicions –convenientment anotades, amb un 
escaient estudi introductori i unes interessants propostes de treball, 
a càrrec de destacats especialistes– de les novel·les Aloma (Neus 
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Real4) i La plaça del Diamant (Josep A. Fluixà5 i Carme Arnau6) i del 
recull La meva Cristina i altres contes (de nou Carme Arnau7). 

Recentment s’ha publicat el llibre Descobrint Mercè Rodoreda, 
de Lluís Hernàndez i Sonali, que té com a principal finalitat la 
divulgació de la figura en el món de la secundària. En el bàndol 
positiu del treball podríem destacar el que Hernàndez anomena la 
«Galàxia Gurgí», un petita enciclopèdia ordenada alfabèticament 
sobre Rodoreda i la seva família, l’obra, les amistats, els crítics 
(si bé la selecció que efectua en aquest darrer àmbit és d’allò més 
discutible)... En el negatiu, la repetició abusiva de la biografia de 
Rodoreda al llarg del discurs (tot i que de manera distinta en els 
detalls, ens és explicada fins a tres vegades i, a més, amb un interès 
excessiu pels episodis escabrosos) i els errors conceptuals que el 
farceixen.8

Amb tota seguretat el material pedagògic més ben resolt és el lli-
bre de Llorenç Soldevila Una novel·la són paraules, que duu el sub-
títol aclaridor però excessivament modest d’«Introducció a l’obra 
de Mercè Rodoreda».9 I dic modest perquè el llibre ens ofereix 
molt més del que ens indica: partint d’un fil biogràfic, es repassa 
tot el corpus rodoredià fins al punt de confegir una antologia de 
textos falcada d’interessants propostes didàctiques. El que singula-
ritza aquest material és que ens trobem amb el resultat d’una sèrie 
d’experiències prèvies amb alumnes de secundària (i amb adults). 
Mereixen especial èmfasi les aportacions de Soldevila en matèria 
de rutes literàries en tant que permeten descobrir els valors dels 
textos que s’han treballat a l’aula (amb implicacions en àmbits tan 
diversos com la història, l’art, el folklore o la música), alhora que 
serveixen per crear o estimular l’hàbit de la lectura entre els alum-
nes. Les propostes abasten els dos paisatges essencials de l’obra de 
Rodoreda: la ciutat de Barcelona, lligada als anys de formació i de 
preguerra, que tindrà ressons a La plaça del Diamant i a El carrer de 
les Camèlies, i que es focalitza a l’entorn dels barris de Sant Gervasi 
i Gràcia; i el poblet gironí de Romanyà de la Selva, on van transcó-
rrer els darrers anys de la seva vida, que és objecte de la lectura de 
fragments escollits de Quanta, quanta guerra, La mort i la primavera 
i Viatges i flors.10

Finalment, una breu referència a tres pàgines electròniques que 
serveixen als estudiants de secundària per poder cercar informació 
fiable sobre Rodoreda: www.escriptors.cat/autors/rodoredam/, de 
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l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que conté una acu-
rada biografia, diferents ressenyes de l’obra, una tria de textos i una 
interessant entrevista amb l’autora a càrrec de Dolors Oller; www.
uoc.edu/lletra/noms/mrodoreda/index.html, de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, encapçalada per un article de Mercè Ibarz, amb 
nombrosos enllaços a altres pàgines amb materials sobre Rodoreda; 
i www.mercerodoreda.cat, de la Fundació Mercè Rodoreda, de gran 
utilitat per poder comentar a l’aula les activitats programades per al 
centenari del naixement de l’autora. 

Una tria de contes
La narrativa breu de Rodoreda és d’una gran utilitat per intro-

duir a secundària els elements i els recursos que constitueixen el 
gènere: el punt de vista, la diferència entre trama i història i entre 
tema i argument, la construcció i la tipologia dels personatges o 
l’estil. O també qüestions de tipus lingüístic. Per tot plegat, propo-
sarem una breu antologia de textos rodoredians basada en criteris 
eminentment didàctics.

Del primer recull, Vint-i-dos contes, recomanem treballar la lec-
tura d’alguns relats. En primer lloc, «Gallines de Guinea», en què 
es defuig el tòpic de la visió feliç de la infantesa ja que el nen pro-
tagonista presencia l’escena de la mort cruel d’unes gallines a mans 
de la carnissera; un final que acaba deixant astorats els alumnes. 
Segonament, hi ha un parell de contes que narren les dificultats de 
comunicació que poden patir les relacions amoroses a través d’uns 
personatges amb els quals poden identificar-se els joves lectors: 
«Tarda al cinema» té com a protagonista una modista que voldria 
casar-se amb el noi que l’acompanya al cinema i que aboca la tris-
tesa a les pàgines del seu dietari (un gènere que dóna un alt ren-
diment a secundària) i «Promesos», sobre els mals presagis d’una 
noia respecte del lligam sentimental que manté. Finalment, «En el 
tren», tant pel que prefigura de l’estil que retrobarem a La plaça del 
Diamant, el que s’ha tendit a anomenar l’escriptura parlada, com 
pel treball que permet realitzar a l’aula sobre tècniques narratives 
com la retrospecció o flash-back; no en va ens trobem davant d’una 
dona de classe popular que explica la seva vida, plena d’infortunis, 
a un interlocutor mut, però del qual notem la presència.

Quant a La meva Cristina i altres contes, hi ha quatre relats que 
tenen un especial interès per treballar-los a les aules de secun-
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dària. Un és «La mainadera», en què sentim només la veu d’una 
minyona que reprodueix, a voltes per adreçar-se al nen de qui té 
cura, un llenguatge infantil carregat d’onomatopeies i diminutius. 
Semblantment, «Zerafina», que neix de la manera tan peculiar que 
té d’expressar-se el personatge central, una noia papissota, ens 
permet comentar, als primers cursos de secundària, la diferència 
entre la essa sorda i la sonora; i reconstruir, en un exercici de 
comprensió lectora, les preguntes que li fa la senyora per veure si 
és adient per a les tasques domèstiques que li vol encomanar. Un 
parell de narracions que guanyen entitat si s’efectua una lectura en 
veu alta i expressiva, primer per part del professor i després, pels 
alumnes. «La sala de les nines», en canvi, és un conte adequat per 
als alumnes de batxillerat ja que els serveix per acabar de perfilar el 
contingut de la novel·la de Llorenç Villalonga, Bearn o la sala de les 
nines, i els permet plantejar, fins i tot, qüestions intertextuals amb 
l’obra de l’autor mallorquí. També és recomanable que es comenti 
a batxillerat «La salamandra» perquè és un complement ideal per 
a una de les lectures de l’assignatura de Literatura Universal, La 
metamorfosi de Franz Kafka; l’alumnat, en un exercici de literatura 
comparada, pot remarcar les semblances i les diferències entre els 
dos relats i, òbviament, els distints processos de transformació que 
s’hi expliciten. 

Finalment, de Semblava de seda i altres contes, aconsellaríem la 
lectura de dos textos relacionats amb l’experiència de la guerra i 
l’exili, i que ens aproximen a l’atzarosa vida que va menar Rodo-
reda després de veure’s obligada a marxar de Catalunya el 1939, 
alhora que permeten efectuar un treball interdisciplinari amb el 
Departament de Ciències Socials. Em refereixo a «Nit i boira», un 
document esfereïdor sobre l’experiència del protagonista en un 
camp de concentració nazi i que pot servir de material de suport a 
la novel·la K.L. Reich de Joaquim Amat-Piniella, fins fa poc lectura 
obligatòria per als alumnes que cursaven l’assignatura de Litera-
tura Catalana; i «Orleans, 3 quilòmetres», en què l’autora deixa 
constància de l’incendi d’aquesta vila, del qual va ser testimoni de 
primera mà, després de fugir de París amb el seu company Armand 
Obiols abans que la capital francesa caigués a mans alemanyes 
(podem comparar la narració amb la carta a Anna Murià datada el 
29 d’agost de 1940 en què relata el mateix esdeveniment). 
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Les novel.les, una porta d’entrada a la literatura 
en majúscules
Aloma, la novel·la guanyadora del premi Crexells de 1937, és 

una de les millors portes d’entrada per als alumnes de secundària 
al món de la literatura adulta. No podem obviar que és a 3r d’ESO 
quan els alumnes han de començar a deixar de banda la lectura 
exclusiva d’obres de literatura juvenil, generalment caracteritzades 
per un argument lineal, uns personatges mancats d’una mínima 
complexitat psicològica i un predomini de la narració i el diàleg 
en benefici de la descripció. A més, és en aquest curs (o bé a 4t 
d’ESO) quan es comença a presentar a l’aula la història de la lite-
ratura catalana. Un dels focus d’interès de la novel·la rau en la 
mateixa protagonista, Aloma, una adolescent, que té, si fa no fa, la 
mateixa edat que els seus lectors. Altres elements que els atrauen 
l’atenció són la mort de Dani, el germà petit d’Aloma, amb el recurs 
d’una malaltia incurable; o bé l’embaràs de la protagonista i com 
l’afronta tot bescantant el suïcidi (cosa que permet organitzar un 
debat sobre un tema que els interessa). Un exercici que també dóna 
un bon rendiment és el comentari acarat de fragments de les dues 
versions, la primitiva de 1938 i la definitiva de 1968, en què es 
fan evidents els canvis d’estil introduïts per una narradora madura. 
Per tal de reforçar el treball efectuat sobre Aloma seria bo assistir 
a la representació de la versió teatral, escrita per Joan Lluís Bozzo, 
programada al Teatre Nacional de Catalunya per a la temporada 
2008-2009.

La plaça del Diamant ens permet dur a terme una nova tasca 
interdisciplinària amb el professorat del Departament de Ciències 
Socials per tal de contextualitzar el rerefons històric de la novel·la, 
en tant que travessa bona part de la Catalunya del segle passat: la 
República i els anys previs, la Guerra Civil i la postguerra. Altres 
aspectes que es poden comentar a l’aula són la utilització que es 
fa del monòleg interior i del punt de vista (lligat amb l’evolució 
psicològica de la protagonista Natàlia-Colometa) i la presència de 
símbols recurrents com els coloms o l’embut. Igualment es poden 
realitzar activitats sobre l’estil, que mostra un equilibri gairebé 
perfecte entre el llenguatge viu i la normativa gramatical, com, per 
exemple, cercar el significat de les locucions i les frases fetes; o 
transformar passatges, com el que inicia l’obra, en què es recrea la 
festa major del barri de Gràcia, de primera a tercera persona, amb 
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els canvis gramaticals que això obliga. Després de la lectura i el 
comentari, es poden acarar la novel·la i la recent adaptació teatral 
que n’ha fet Josep M. Benet i Jornet i valorar-ne el grau de fidelitat 
respecte del text primigeni. Amb un objectiu semblant es pot visio-
nar la pel·lícula que, sobre La plaça del Diamant, va realitzar Fran-
cesc Betriu el 1982 i que tenia Sílvia Munt com a protagonista.

Mirall trencat és l’altra novel·la de Rodoreda que, en general, 
es llegeix al batxillerat per la seva complexitat argumental en tant 
que l’autora ens presenta tot un món familiar; de la gernació de 
personatges que hi apareixen, l’interès entre els alumnes recau en 
la generació formada pels néts, Ramon, Jaume i Maria, abocats, 
els dos darrers, a la mort de ben joves: ell, per un accident pro-
vocat, i ella, per un suïcidi. Del treball a l’aula val la pena insistir 
en tres eixos: en el paper que tenen els secrets i les ambigüitats 
en el desenvolupament de la trama; en els símbols (com el mirall 
trencat en mil bocins de manera similar a la família que protago-
nitza la novel·la); i en el pròleg, en què l’autora reflexiona sobre el 
procés de construcció i elaboració de l’obra i també sobre el que 
entén com a gènere narratiu (la cèlebre definició «una novel·la són 
paraules»). Com a complement a Mirall trencat es poden llegir pas-
satges d’Un dia, la versió teatral que va donar origen a la novel·la; 
o visionar la sèrie de televisió de TV3 que, amb el mateix títol, va 
ser protagonitzada per Carme Elias i Emma Vilarasau a partir d’un 
guió de Josep M. Benet i Jornet. 

Altres obres, altres gèneres
Com resulta evident, l’objectiu d’aquest article no és abastar la 

totalitat de la producció de Rodoreda des d’una perspectiva peda-
gògica. Malgrat tot, esmentarem alguns dels textos i àmbits que gai-
rebé no han estat tractats a l’educació secundària i en farem algunes 
propostes de treball. Pel que fa referència al gènere de la novel·la 
–deixant de banda les pòstumes Isabel i Maria i La Mort i la Pri-
mavera–, a El carrer de les Camèlies s’analitzaria la figura femenina 
principal i el seu procés de maduració a partir de diverses experièn-
cies amoroses; a Jardí vora el mar, la visió que s’hi desplega sobre la 
vida i la mort; mentre que de la singular Quanta, quanta guerra..., de 
la qual existeixen unes agosarades propostes didàctiques de caire 
esotèric que van elaborar Imma Contrí i Carles Cortés,11 el viatge 
iniciàtic del protagonista. Tampoc no ha gaudit d’excessiva fortuna 
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el darrer recull de narracions, les proses poètiques de Viatges i flors, 
probablement per la dissolució de la frontera entre la imaginació i 
la realitat, tot i que podrien servir de model per als textos descrip-
tius. Igualment passa amb els altres gèneres literaris: de les peces 
teatrals recomanem la lectura de La senyora Florentina i el seu amor 
Homer (quan es va programar al Teatre Romea durant la temporada 
1993-1994 va captivar el públic juvenil, potser per l’extraordinària 
interpretació de Rosa Renom com a Zerafina); de la poesia, els 
textos que integren «Bestioles» i que, juntament amb els bestiaris 
de Josep Carner i de Pere Quart, són una excel·lent introducció al 
gènere per als alumnes dels primers cursos de secundària. I deixant 
de banda la literatura, per què no fer una passejada per la seva 
obra pictòrica, amb l’assessorament del professorat que imparteix 
l’assignatura d’Història de l’Art? 

I acabem amb un bri d’esperança. Encara que actualment 
els vents no bufen gens favorables per al món de la literatura (a 
l’ensenyament primari, secundari o universitari, tant se val) hi 
ha una sèrie d’autors, com Mercè Rodoreda, que encara es posen 
els joves a la butxaca. Un fet que porta a plantejar-nos la qüestió 
següent: qui afirma que clàssics com Rodoreda no interessen avui 
dia als alumnes de secundària? 
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Una doble commemoració

D
o

ss
ie

r 
te

m
à

ti
c  Agustí Bartra és sense cap 

mena de dubte un poeta excepcional en el panorama de la poesia 
catalana, però ho és de manera molt particular en el context de 
la seva pròpia generació poètica, la dels poetes nascuts entorn de 
l’any 1910. Vull aclarir de seguida que no parlo pas d’excepcionali-
tat per enaltir-lo ditiràmbicament per damunt dels seus companys 
de generació, que al capdavall mereixerien com a grup, i amb tots 
els honors, el mateix qualificatiu d’excepcional, sinó per remarcar-
ne la xocant singularitat; Agustí Bartra, en efecte, no s’assembla 
gaire a cap altre poeta català, però sobretot no s’assembla gens a 
cap altre dels poetes que es van revelar com a tals arran de la guerra 
del 1936. Per començar, ja la procedència social de Bartra, nascut 
en el si d’una família senzilla, el separava netament de la resta, que 
pertanyien tots a un nivell o altre de la classe benestant i en el seu 
moment tindrien accés a estudis superiors: Màrius Torres (1910) va 
estudiar medicina; Rosa Leveroni (1910), biblioteconomia i lletres; 
Salvador Espriu (1913), dret i lletres; Bartomeu Rosselló Pòrcel 
(1913), lletres; Joan Teixidor (1913), lletres; i, finalment, Joan 
Vinyoli (1914) no va accedir a la universitat, però havia rebut una 
bona formació al col·legi dels jesuïtes del carrer de Casp, on estudi-
aven els fills de la Barcelona acomodada. El pas per la universitat de 
l’època va marcar aquells estudiants amb el segell civilitzador del 
Noucentisme, encara que no pas tots en deixessin aflorar les traces 
en la pròpia estètica. És simptomàtic que, del primer al darrer, tots 
ells rebessin la influència magistral de Carles Riba; alguns, per mes-
tratge directe a les aules, com Rosa Leveroni o Bartomeu Rosselló 

L’excepcionalitat 
d’un poeta
Miquel Desclot



C O L ∙ L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

43

Pòrcel; d’altres, per amistat o freqüentació, com Joan Teixidor o 
Joan Vinyoli; algun fins i tot per via exclusivament epistolar, com 
Màrius Torres.

En aquest context de joventut universitària més o menys ben-
estant i de constitució força homogènia, la figura de Bartra, el més 
gran de tots ells, ens apareix com la d’un extemporani: tant la bio-
grafia com la formació l’allunyaven sense remei dels que haurien 
hagut de ser els seus companys naturals de lletres.

Agustí Bartra havia nascut a Barcelona, a la Rambla de Santa 
Mònica, el 8 de novembre de 1908. Era fill de Joan Bartra i Borràs 
i d’Elionor Lleonart i Echenique. El pare venia d’una família de 
pagesos benestants que l’havien desheretat per l’extra-
vagància de voler-se casar amb Elionor, una viuda amb 
dues criatures, mestressa d’una fonda de la Rambla bar-
celonina. Agustí va ser el primer dels quatre fills que 
tindria la parella. Poc després que nasqués el poeta, la 
família es va traslladar al Guinardó, on van viure vuit 
anys. A continuació, sempre a la recerca d’uns mitjans 
que se’ls resistien, van passar a Sabadell, on el pare va 
representar una coneguda marca de màquines de cosir. 
Una part de la infantesa i tota l’adolescència del futur 
poeta van transcórrer, així, en un entorn de petita ciu-
tat industrial, prop dels tallers i les fabriquetes que hi 
prosperaven, però també dels camps, els rierols i els 
boscos de la rodalia. L’escolaritat del vailet devia ser 
ben minsa, perquè als tretze anys ja es posava a treba-
llar al magatzem d’una fàbrica local, com era habitual a 
l’època entre els adolescents de la classe treballadora. Alhora, però, 
com també era prou corrent entre la joventut obrera d’aquells anys, 
el noi conreava la inquietud de formar-se en el poc temps que li 
deixava l’exhaustiva jornada laboral. Usuari de la biblioteca del 
Círcol Republicà de Sabadell, va començar a llegir amb voracitat la 
literatura que es podia trobar en aquesta mena d’institució popular, 
que com altres del país es nodria sobretot de la literatura romàntica 
del segle XIX, arribada a Catalunya de la mà del Modernisme, que 
havia representat una veritable europeïtzació, o fins universalitza-
ció, del panorama local, més enllà del romanticisme conservador 
de la Renaixença. El jove Bartra es va formar, doncs, a batzegades, 
en els seus pocs lleures d’assalariat, a la «universitat» autodidàctica 
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proveïda sense ordre ni concert pels ateneus obrers, com altres 
joves contemporanis de la seva extracció social (per exemple, el 
futur narrador de Santa Coloma de Gramenet Josep Sol, amb qui 
Bartra lligaria més tard una bona amistat). Quan Agustí tenia dinou 
anys, la família va tornar a Barcelona, al Poblenou. Després de com-
plir el servei militar a Barcelona mateix, Bartra va començar a tre-
ballar en un magatzem de sedes, on s’estaria fins als vint-i-sis anys, 
per passar finalment a una oficina del Pla de la Ciutat en qualitat 
de corrector. Si en cap circumstància no havia afluixat gens ni mica 
en la seva dèria intel·lectual, la nova col·locació li oferia ara més 
temps i més oportunitats de relació. Aquell mateix any 1934 ja va 
guanyar un concurs de contes socials convocat per l’Ateneu Enci-
clopèdic Popular amb una narració titulada A la ciutat de les màqui-
nes hi havia un home. Finalment, l’esclat de la guerra del 1936 que 
havia de partir pel mig l’evolució de la seva generació, escriptors o 
no, va sotragar Bartra fins al punt de convertir-lo de la nit al dia en 
poeta. Quan la major part dels seus col·legues universitaris ja havi-
en adquirit un cert ofici poètic i alguns fins i tot havien publicat els 
primers llibres, Bartra tot just descobria abruptament la seva voca-
ció poètica, sense altra aproximació a l’ofici que allò que n’hagués 
pogut aprendre en les seves lectures desordenades. Va començar a 
escriure poesia, doncs, segons els models que l’havien impressionat 
fins aleshores: Maragall, pel que fa a la tradició pròpia, i Whitman, 
introduït a Catalunya pel modernista Cebrià Montoliu, pel que 
fa a la tradició universal (un món completament a part del que 
habitaven els seus companys formats en l’òrbita ribiana, malgrat el 
sempre declarat maragallisme de Riba). Al mateix temps, Bartra va 
entrar a la redacció del prestigiós setmanari Mirador, on s’havia de 
consolidar la seva incipient vocació d’escriptor. Poc temps després, 
l’any 1937, ja va publicar el seu primer llibre, el recull de contes 
L’oasi perdut, un títol encara molt immadur que no diu gran cosa 
del futur de l’escriptor. I, pel febrer del 1938, just el dia mateix que 
l’autor sortia cap al front a defensar la causa republicana, apareixia 
el seu primer recull de versos, Cant corporal, un llibre també vacil-
lant i immadur que no deixava endevinar encara el poeta de gruix 
que Bartra havia d’esdevenir. I crec, a propòsit de la guerra, que 
no és pas una mera anècdota sense transcendència el fet que cap 
dels seus col·legues universitaris no anés al front (tot i admetent 
les justificades raons de salut d’algun d’ells). Com tampoc no és 
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gens anecdòtic que al seu torn cap d’aquells poetes universitaris no 
conegués l’exili, després de la desfeta de la República. En canvi, si 
per a Bartra ja la guerra havia estat el detonant de l’eclosió de la 
seva veu poètica, l’exili va representar tot seguit la consolidació i, 
sobretot, la maduració d’una veu absolutament individual i diferen-
ciada. Però aquest no havia de ser un procés gens ràpid ni fàcil.

Si és prou cert que cap exili no és mai un camí de flors i violes, 
l’embrollat camí de l’exili de Bartra no era certament el més apro-
piat per afavorir l’afermament d’una carrera literària encara novella, 
irreparablement lluny a més a més de l’únic tros de terra on vivia, 
o sobrevivia, la llengua pròpia. En passar la frontera amb l’exèrcit 
republicà en retirada, Bartra es va trobar tancat als camps de con-
centració que la germandat francesa va proveir per a aquells tristos 
derrotats, a les platges de la Costa Vermella. Durant sis mesos, el 
poeta va malviure als camps de Sant Cebrià, Argelers i Agde, fins 
que, un cop alliberat gràcies a les gestions d’amics i col·legues, va 
trobar un refugi més amable al castell de Roissy-en-Brie, en com-
panyia d’altres escriptors fugitius. Poques setmanes després, però, 
l’esclat de la Segona Guerra Mundial va renovar els neguits i les 
incerteses de Bartra, que mentrestant s’havia unit amb Anna Murià, 
també acollida a Roissy. Ara no tenia altra obsessió que guanyar el 
continent americà per evitar que la nova guerra els engolís sense 
remei. No sense moltes dificultats, la parella d’escriptors va acon-
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seguir embarcar, burlar els submarins alemanys durant la travessia 
de l’Atlàntic i finalment fer port a la República Dominicana, i enca-
ra sobreviure-hi primparadament durant uns quants mesos. Des 
d’allà van guanyar Cuba per, finalment, al cap dels mesos, arribar a 
Mèxic, on comptaven establir-se, com altres refugiats republicans, 
treballant en el que fos. I això van fer: treballar en el que trobaven, 
sovint en ocupacions ben peregrines, sempre de qualsevol manera. 
Trigarien bastants anys a assolir una certa estabilitat. Els detalls 
d’aquests difícils primers anys d’exili ens els conta de primera mà 
l’extraordinària Crònica de la vida d’Agustí Bartra, d’Anna Murià. I 
una de les coses que més commouen del seu relat és comprovar 
que, malgrat tot el daltabaix, l’angoixa i les dificultats materials 
d’aquells anys, el poeta no va perdre mai de vista el seu nord com 
a escriptor: el trobem escrivint sense defallir als camps de concen-
tració, a Roissy, al viatge transatlàntic, a la selva dominicana i a 
Ciutat de Mèxic, després d’una jornada al taller de fusteria en què 
treballava de bon primer. Agustí Bartra se’ns hi mostra, en suma, 
com un poeta de vocació també excepcional.

Durant aquells anys tan difícils, el poeta treballava amb l’ob-
sessiva determinació d’adquirir l’ofici poètic que comprenia que 
necessitava per desplegar la pròpia veu. Allò que els seus contem-
poranis universitaris havien anat assolint amb tota naturalitat al 
costat de mestres i col·legues que avançaven en la mateixa direcció, 
Bartra ho havia de fer ara tot sol, lluny de casa i dels models de 
la tradició pròpia, i enmig de les dificultats més descoratjadores. 
De la mateixa manera que la vocació poètica se li havia manifestat 
remarcablement tard, a la ratlla dels trenta anys, ara el combat per 
l’ofici es lliurava també comparativament tard, per no dir de dret 
molt tard. D’altra banda, el que haguessin pogut aconseguir els seus 
contemporanis no li servia gaire per escurçar el propi aprenentat-
ge, perquè en realitat ell aspirava a fer una altra mena de poesia, 
rica de crit i despullada dels preciosismes heretats del Simbolisme: 
per a una poesia nova calia, és clar, un ofici nou. La lluita per 
conquerir-lo és molt evident en les obres dels anys quaranta, en 
particular al llarg poema Màrsias i Adila, que es va publicar l’any 
1948 a Mèxic. El poeta hi sotmetia la seva abundància natural a 
uns severs rigor i regularitat formals que acostaven el poema a una 
estructura més verdagueriana que no pas maragalliana, per dir-ho 
així. De fet, no hi havia aconseguit encara l’equilibri entre el doll i 
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la forma, com ell mateix reconeixeria quan va reescriure el poema 
de dalt a baix, vint anys més tard, però sí que hi havia trobat una 
via decisiva per donar sortida a les seves intuïcions, és a dir: la 
construcció del mite com a aglutinador i organitzador de tot un 
complex món simbòlic. Una troballa que marcaria la resta de la 
seva producció de manera molt característica, de nou allunyada 
dels camins dels seus contemporanis. Però la conquesta definitiva 
de l’ofici arribaria poc després, al llarg dels dos anys (1949-50) que 
va passar als Estats Units, gràcies a sengles beques de la Fundació 
Guggenheim. Durant aquella estada, Bartra va treballar en dos 
projectes de gran transcendència per a la seva evolució: el llibre 
Odisseu, en què la fusió de gèneres li permetia retrobar la sensació 
de llibertat perduda amb l’encarcarament formal de Màrsias i Adila; 
i, sobretot, la important Una antologia de la lírica nord-americana, 
que es publicaria l’any 1951 a Mèxic, en la qual el poeta no tan sols 
es va capbussar a fons en una tradició nova que l’atreia poderosa-
ment, sinó que es va haver d’exercitar en una varietat d’estils i de 
formes que van fer madurar de manera definitiva el seu repertori 
instrumental. Aquella incorporació de la tradició nord-americana a 
la poesia catalana i al seu personal sistema de referències havia de 
contribuir en no poca mesura a l’excepcionalitat de la veu poètica 
de Bartra: cap poeta català abans (ni després, si val a dir la veritat) 
no s’havia abeurat amb profit fecundador en aquella rica deu llu-
nyana. I, en aquest panorama, caldria no perdre de vista, malgrat 
que no es reflectís mai en un llibre com l’Antologia, la familiaritat 
que el poeta va anar adquirint des de Mèxic amb els grans poetes 
llatinoamericans contemporanis, de César Vallejo a Pablo Neruda, 
per dir dos dels noms que sens dubte estimava; Bartra incorporava 
al seu bagatge, així, una altra tradició que tampoc no havia tingut 
ressò entre nosaltres (més enllà d’un vague enlluernament passat-
ger amb Rubén Darío, a primers del segle XX).

En conjunt, doncs, la formació del poeta Agustí Bartra, ja des 
del seu inicial impuls, més ètic que estètic, havia estat molt par-
ticular. Tornem-ho a dir: excepcional. Aquesta excepcionalitat es 
tradueix a la seva obra en diverses característiques particulars. Per 
començar, en la concepció de l’ofici poètic com una missió, com 
un sacerdoci, a la manera romàntica. En una carta a Joan Fuster, 
del 1950, el poeta escrivia reveladorament: «Crec que tota poesia 
és sempre religiosa, és a dir, que es refereix al misteri de la vida i 
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de l’esperit, i que aporta una “solució”, o millor, una salvació. És en 
aquest sentit que m’interessa la poesia; la resta… són versos. I crec 
que la poesia ha de tornar als temes si vol sobreviure. La poesia és 
feta amb paraules, però la finalitat de la poesia no és pas la paraula. 
La tècnica monstruosa de Mallarmé m’ha empudegat sempre; els 
seus brodats críptics i al·lusius tenen per a mi un interès escàs. Cal 
anar a una nova èpica? No és èpic, per ventura, el destí de l’home 
sobre la terra? En lloc dels petits i perfectes poemes de l’egolatria 
eixorca, cal anar a les grans síntesis i visions, retornar a la profecia 
i a la humanitat essencial. Això no ho poden fer els estetes, però sí 
els creadors amb consciència gentilícia. I aquests seran escoltats.» 
Aquesta peculiar concepció el va empènyer a adoptar un to oracu-
lar, a la manera de poetes com William Blake o Friedrich Hölderlin, 
que estimava en especial, però també a abraçar sovint una actitud 
profètica, o encara millor, messiànica, que és potser l’aspecte de la 
seva obra que ha envellit més malament: la postura del profeta que 
anuncia un futur esperançat i lluminós per a la humanitat.

Des del punt de vista formal, l’excepcionalitat de la poesia de 
Bartra es fa aparent de diverses maneres. D’entrada, l’elecció del 
mite per donar estructura a les seves visions ofereix al poeta la 
possibilitat de produir-se dramàticament en segones veus, com cap 
altre poeta català de la seva generació no faria (Bartra és, de fet, 
d’aquells pocs poetes que, com Shakespeare, donen el millor de si 
mateixos quan parlen per boca d’un altre). El mite com a eix d’una 
estructura poètica complexa li permet alhora estendre’s i dilatar-se 
en allò que a ell li agradava dir-ne «sonets de mil versos» (algunes 
de les seves obres, com la trilogia Soleia, són en efecte molt exten-
ses i complexes); tendència que podem trobar en la poesia anglo-
saxona moderna, però no pas en la catalana (amb l’excepció d’El 
comte Arnau, de Maragall, i de Nabí, de Carner; El comte Arnau, de 
Sagarra, en canvi, no deixa de ser un poema narratiu a la manera 
vuitcentista). En aquest desplegament d’alè llarg, la música hi juga 
el seu paper, sens dubte: l’ús que el poeta fa de la mètrica explota 
molts recursos amb remarcable varietat; però en realitat Bartra és 
menys un poeta sonor que visual: la riquesa metafòrica i l’instint 
escenogràfic de la seva poesia són abassegadors fins al punt de fer 
oblidar la voluntat musical del cisellador de versos. Estilísticament, 
la poesia de Bartra també resulta indefectiblement personal: allu-
nyat durant trenta anys de la llengua parlada per la gent, el poeta 
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es veu abocat a construir-se intuïtivament una llengua literària on 
els arcaismes acaben fent costat als neologismes, on les rareses 
lèxiques brillen com descobertes enlluernades, on els possessius 
simples senyoregen extemporàniament com en un autor de la 
Renaixença, on les rimes difícils a la manera de Guerau de Liost 
sonen com conquestes avantguardistes. Val a dir, tanmateix, que el 
retorn a Catalunya (1970) va suscitar, com era natural, una certa 
suavització en aquesta excepcionalitat estilística: el poeta retornat 
escoltava el parlar de la gent retrobada amb un meravellament 
quasi maragallià, sense perdre mai de vista, és clar, que la llengua 
poètica no deixa de ser un artifici.

Hi ha moltes i complexes raons, doncs, que expliquen l’excep-
cionalitat de Bartra en el panorama de la nostra poesia. Una excep-
cionalitat que ens ha enriquit de manera indiscutible, però que 
alhora ha provocat que els nostres crítics i historiadors no hagin 
sabut gaire què fer-ne: Bartra els encaixa tan poc en el calaixet de 
la poesia de la seva generació com als crítics italians els encaixava 
la poesia de Miquel Àngel en el calaixet del petrarquisme del seu 
segle. Esperem, només, que als nostres historiadors els costi menys 
segles reconèixer l’aportació de Bartra que als italians admetre la 
de Miquel Àngel.
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Una doble commemoració
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c  Força vegades m’he preguntat 

com devia pensar Agustí Bartra de jove, abans d’integrar-se en el 
món literari, quines devien ser les seves lectures, quins devien 
ser els seus models i el seus objectius com a creador... L’afany de 
conèixer qui hi ha darrere d’una obra t’atreu i et desafia.

Anna Murià, en la seva Crònica de la vida d’Agustí Bartra,1 ens 
ofereix una imatge del poeta que no deixa de ser externa tot i que 
de tant en tant algun fragment aprofundeix més en la seva visió del 
món i de la literatura. A L’obra de Bartra,2 l’escriptora ens apropa 
en profunditat a la seva consciència creadora i fa la seva biografia 
intel·lectual amb la intuïda tutoria del poeta, però tot i això, enca-
ra no n’hi hauria prou. Caldria llegir amb intensitat la seva obra 
d’assaig i el seu monumental epistolari per perfilar una imatge més 
nítida i per això més complexa i incompleta de la seva inabastable 
personalitat literària.3

Però ens serviria tot això per saber alguna cosa del Bartra jove, 
del Bartra anterior a la guerra i l’exili? De no gaire?

Aspectes llibertaris en la formació de l’ètica 
i l’estètica bartrianes
Diu Anna Murià, en un dels escassos paràgrafs dedicats a parlar 

dels inicis intel·lectuals del poeta: «Als dotze o tretze anys ja llegia 
Tolstoi.»4 I una mica més endavant afegeix: «A Sabadell hi havia 
una biblioteca de tres mils volums, la del “Círcol” Republicà: es féu 
soci del “Círcol” i en llegí tots els que l’interessaven.»5 Dues dades 
aparentment insignificants, fàcils de negligir.

A la ciutat de les màquines
hi havia un home...
Jordi F. Fernández Figueras
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Si evitem caure en la displicència d’una mirada barcelonina, 
podríem assabentar-nos que el «Círcol» Republicà Federal de Saba-
dell no era una entitat qualsevol; era una important entitat local 
–«la catedral republicana al Vallès», en deien– que va ser el feu 
dels republicans federalistes seguidors de Pi i Margall, els quals, 
a l’època que Bartra residia a Sabadell, van ser representats a les 
Corts espanyoles per Lluís Companys en dues legislatures (1920 
i 1923), en substitució de l’anterior diputat per la zona, Francesc 
Layret –tot just assassinat per pistolers a sou de la patronal–, tots 
dos advocats de la CNT; unes representacions gens estranyes ja que 
els republicans federals sabadellencs gaudien d’una doble militàn-
cia i pertanyien tant al Partit Republicà Federal com a la Federació 
Obrera anarcosindicalista.

D’altra banda, tots sabem qui era Tolstoi, però ho sabem amb 
la percepció d’un home inquiet i rebel de principis del segle XX? 
Tolstoi, llavors, no era només l’autor de Guerra i pau i Anna Karè-
nina, sinó també de Què es l’art? i un dels escriptors predilectes en 
els ambients llibertaris, força present a les seves col·leccions i a les 
seves publicacions periòdiques.6

Tolstoi, a Què és l’art?, defensava que la pràctica artística verita-
ble deriva d’una part fonamental de l’esperit humà i té com a funció 
transmetre, de l’àmbit de la raó al del sentiment, certs conceptes 
bàsics com la fraternitat, per tal de comunicar-los amb més intensi-
tat al proïsme, i que, en conseqüència, la funció de l’art no és crear 
bellesa per a les elits ni procurar entreteniment als desvagats.

Tot això ve a tomb de la taula rodona del Segon Simposi Agustí 
Bartra, celebrat enguany a Terrassa, quan Oriol Pi de Cabanyes va 
afirmar que de l’obra d’Agustí Bartra emana una aroma a ateneu lli-
bertari... Pot semblar una observació estranya, perquè qui més qui 
menys sap que els fruits artístics i literaris dels ateneistes van ser 
d’escassa qualitat, però va ser compartida a l’acte per altres partici-
pants en el debat perquè, sens dubte, tot i que de manera intuïtiva, 
sembla evident l’existència d’una forta afinitat entre la idiosincràsia 
que guiava els promotors d’aquelles entitats i l’esperit que regeix 
les creacions bartrianes.

Certament, no són insignificants els punts de contacte de part 
de l’obra del poeta –ja des d’algunes de les manifestacions prime-
renques– amb les idees derivades d’una estètica llibertària.7 Lliber-
tària, no cal dir-ho, amb els límits amplis que atermenaven aquesta 
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paraula durant el pas de segle a segle... perquè si també evitem 
caure en la displicència d’una mirada tòpica, potser recordarem que 
a Catalunya hi havia altres anarquismes al marge de la rígida orto-
dòxia anarcosindicalista, uns anarquismes individualistes d’arrels 
nietzscheanes, estoiques i cristianes.

El pensament ètic i estètic que va menar els passos creatius 
de Bartra al llarg de tota la seva trajectòria mostra coincidències 
fonamentals amb alguna de les orientacions bàsiques de l’ètica i 
l’estètica llibertàries. 

Si Proudhon i Tolstoi creuen que l’art té una funció espiritual 
i que, lluny de ser un mitjà de plaer i diversió, és una eina de 
realització vital, Bartra diu: «Crec que tota gran poesia és sempre 
religiosa, és a dir, que es refereix al misteri de la vida i de l’esperit, 
i que aporta una “solució” o, millor, una salvació.»8 I encara: «La 
poesia és revolucionària, perquè enmig de la correntia devastadora 
del temps oposa la seva consciència de l’eternitat, i perquè en èpo-
ques d’aclofament i d’automatisme social reivindica heroicament i 
crea la facultat de transmetre noves i vives concepcions i, contra les 
ferotges idolatries, no arriba mai tard a la cita de la llibertat.»9

Si Proudhon afirma que és convenient que en tota obra artística 
se sintetitzin renovació i tradició, Bartra aplica aquest criteri a la seva 
obra10 i, a més, en els seus textos teòrics sovint es fa palès que, sent un 
poeta d‘expressió moderna, rebutja per insatisfactòries les manifesta-
cions de la poesia moderna a causa de la seva manca d’humanisme: 
«La poesia moderna més que grans creadors té grans ciselladors, però 
encara esperem el gran bàrbar refinat que ha de donar el gran cant, 
l’indestructible missatge, l’evangeli solar del futur.»11

Si Bakunin i Tolstoi caracteritzen l’activitat artística com a fruit 
d’una necessitat irresistible i indestriable de la vida quotidiana, 
Bartra declara: «Ésser posseït de les pròpies autenticitats i poder 
projectar-les líricament en essència- existència és, des de fa anys, 
l’ambició lúcida i profunda de la meva vida de poeta.»12 I encara: 
«Si la poesia és també un treball –i cal que ho sigui–, hem de fer-ne 
el centre de la nostra vida.»13

Si Kropotkin, Sorel, Tolstoi i Wagner coincideixen en la neces-
sitat que l’obra dels creadors tradueixi els sentiments de la seva 
comunitat, que el creador sigui la veu que expressa no la seva expe-
riència individual, sinó que recull i condensa aquelles emocions 
comunes de tots el seus contemporanis, Bartra exposa: «La meva 
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poesia [...] no és una veu sola, sinó múltiple, perquè sent que ve 
de molts i vol tornar cap als molts.»14 I encara: «Una gran ànima 
individual sempre és col·lectiva.»15

Si Tolstoi insisteix en la superioritat de la funció comunicativa 
sobre la funció expressiva, Bartra proclama: «Hi ha una cosa [...] de 
la qual fugiré sempre: la renúncia deliberada a comunicar-me.»16 I 
encara: «La meva poesia [...] és humanista en el sentit que cerca el 
diàleg, l’altre tu.»17

Si Bakunin i Kropotkin creuen en una funció de vidència o visio-
nària del poeta que el fa superior als tècnics psicològics i socials, 
Bartra subratlla: «El poeta ultrapassa la comunicació ordinària dels 
sentiments i la tradició –el diàleg primari– per tal de codificar els 
vents del seu temps entre la història profunda i les dures fonts del 
futur. [...] i la seva relació amb un públic –o un poble– és més qua-
litativa que quantitativa i sovint depèn, més que del seu missatge 
concret, de la capacitat anticipadora del seu dir singular.»18

 He triat a l’atzar aquestes citacions de Bartra per exemplificar 
les seves coincidències amb els grans pensadors de l’anarquisme 
decimonònic, però en podia haver exposat desenes d’altres de 
semblants.19

També podríem considerar la presència en l’obra de Bartra de 
traces del pensament social, avui negligit, de diversos autors indi-
vidualistes, molt ben rebuts a l’època als cercles llibertaris: John 
Ruskin, per la seva aspiració a convertir el treball en una activitat 
plaent, reforçadora dels vincles socials i font de realització perso-
nal; Henrik Ibsen, pel seu rebuig de les convencions socials bur-
geses i pels seus personatges, vitals i defensors ferms de les seves 
creences; i Gerhart Hauptmann, pels seus protagonistes corals. 
Sense menysprear, per què no?, les possibles aportacions més 
humils de creadors autòctons com Jaume Brossa, Felip Cortiella, 
Pompeu Gener, el jove Eduardo Marquina i Albano Rosell.

Si sabem que durant tota la seva vida Bartra va ser un lector 
infatigable de llibres de teoria literària, d’estètica, de filosofia, 
d’antropologia, per què ens hauria de sobtar que conegués prou tots 
els autors esmentats? Dit això, i precisament per això, accepto totes 
les reserves sobre la meva proposta i sobre la possibilitat que altres 
referents aliens a l’àmbit llibertari el poguessin influir en el mateix 
sentit. Autors ben propers a Bartra han assenyalat altres opcions 
ben plausibles que no tenen per què ser incompatibles.20
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Però més enllà de si va llegir textos teòrics de Tolstoi o no,21 
de si va conèixer o no l’obra dels anarconietzscheans, o de si el 
seus pressupostos ètics i estètics els va aprehendre perquè estaven 
en l’ambient, és evident que hi ha una sintonia profunda amb una 
estètica llibertària que no podem ignorar per amagada que quedés 
aquells primers anys sota la pàtina passatgera del doctrinarisme 
soviètic que se li va adherir amb el tracte amb la gent de Mirador, 
Meridià i Amic.

Les obres de Bartra són les creacions d’un rebel, d’un individua-
lista antihedonista, que se sent orgullós de la seva veu privilegiada 
i original, però alhora condensadora d’allò que tem i desitja la seva 
comunitat. Són obres amb molts trets propis d’un messianisme 
mil·lenarista.

Les obres primerenques de Bartra vistes des d’una 
perspectiva llibertària
Cant corporal (1938), és un recull de poemes força heterogeni. 

La fama de ser un llibre d’inspiració whitmaniana és certa pel que 
fa a alguns poemes, no gaires. La majoria d’aquests poemes són 
libidinals, l’amor és clarament sexual, encara que no exempt de 
tendresa, però ens podríem preguntar si en aquests mateixos poe-
mes, a banda de l’empremta de Whitman, no hi ha moltes traces 
d’una sensibilitat sensualista arribada bé per la via de lectures de 
nietzscheans sui generis com Joan Maragall,22 bé pel reflex local 
de les idees sexualistes subversives profusament divulgades des 
de força mitjans de comunicació llibertaris; o, encara més, per la 
influència de la poesia passional i mística del Pròxim Orient.23

La poesia de Bartra coincideix amb la de Whitman en el vita-
lisme, però l’obra del nord-americà sovint és massa egocèntrica i 
excessivament descriptiva i ditiràmbica; Bartra, en canvi, adopta un 
dialogisme distanciador, a més d’una major profunditat de mirada. 
No cal remarcar, oi?, la filiació llibertària de Whitman. Kropotkin el 
va destacar com un dels escriptors filoanarquistes més prominents i 
Émile Armand, un dels grans defensors de l’anarquisme individua-
lista, el va assenyalar com un dels seus referents ideològics.

Deixant de banda aquests poemes panvitalistes, a Cant corpo-
ral són més abundants els poemes que mostren una inspiració en 
formes populars; els que semblen adreçats a infants –o, si més no, 
inspirats nostàlgicament en el món dels infants; els que s’apropen 
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al lirisme de la poesia pura i anuncien precisament una tendència 
que Bartra recuperarà en algunes de les seves darreres obres; els 
impressionistes, que es permeten en algun cas aproximacions for-
mals al creacionisme; i fins i tot algun poema espars que mostra 
un costumisme irònic. Altres són, francament, d’un romanticisme 
carrincló i tòpic, no gens interessant. Tanquen el llibre quatre poe-
mes motivats per les circumstàncies de la guerra, algun d’ells força 
distants de la resta del llibre a causa del seu patetisme. Era, però, 
en conjunt, una poesia diàfana, accessible, qualitat que va anar 
perdent en allunyar-se en aquest sentit del model maragallià, cosa 
que desafortunadament va dificultar encara més la seva recepció a 
l’interior de Catalunya un cop era a l’exili.

L’oasi perdut (1936) és un llibre que no s’adiu gaire a la trajec-
tòria literària posterior de Bartra i també es pot caracteritzar per 
una heterogeneïtat poc harmoniosa. Els dos primers textos són 
contes –contes literaris típics, amb la seva caracterització temporal 
típica i el final brusc i sorprenent–, com escrits per entretenir l’oci 
d’algun senyor Esteve. «L’oasi perdut» i «La formiga» ens poden 
deixar indiferents, però el domini de la tècnica és innegable.

«Un dia de primavera» tracta d’una manera bastant fútil d’una 
personalitat femenina reprimida davant la sexualitat i la vida en 
general, «La mort de la mare» és el relat autobiogràfic de la mort 
de la seva mare i «Ombra i llum» parla de la crisi d’un fals artista 
escriptor. Totes tres narracions contenen alguns conceptes que 
Bartra reiterarà en la seva obra posterior: la mort com a forma de 
la vida, la saviesa espontània dels infants i dels beneits, el senti-
ment de fraternitat fins i tot vers els qui d’entrada ens poden sem-
blar més aliens, la necessitat d’una activitat artística que neixi de 
l’experiència vital i no de les idees tipificades... algunes d’elles ja 
enumerades com a característiques d’una estètica llibertària. 

Durant aquests anys, Bartra va publicar altres contes i narracions 
a les revistes Mirador, Meridià i Amic. Gairebé cap d’ells no s’allunya 
de les caracteritzacions anteriors i els que ho fan no mereixen cap 
atenció. La primera obra publicada per Bartra va ser la narració 
«A la ciutat de les màquines [hi] havia un home...» editada dins el 
llibret col·lectiu Quatre contes socials (1934),24 llibret que de fet no 
conté estrictament contes. Els altres textos guanyadors del premi 
són la bonica hagiografia «Lenin», d’Agustí Esclasans; les pàgines 
viscudes i tedioses d’«El pacte de la fam», de Josep Comabella; i el 
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pamfletari i doctrinal «Batalla obrera» de Salvador Roca i Roca. No 
cal dir que, tot i la seva immaduresa, la narració de Bartra destaca 
decididament sobre les altres.

«A la ciutat de les màquines [hi] havia un home...» és més pro-
per als conceptes essencials bartrians que les dues obres publicades 
més tard. Anna Murià, a L’obra de Bartra, parla d’«un treball de 
principiant, una narració una mica sentimental i melodramàtica, 
plena de defectes però en la qual ja apunten idees bartrianes, que 
seran constants sempre més, i concepcions que es desenrotlla-
ran en la maduresa, com la de l’home-titella, la cançó salvadora, 
l’alliberació en l’esperança, l’infant-home, la mort continuïtat…».25 
Vegem-ho!

El conte ens presenta una ciutat que sembla un sepulcre sinis-
tre, habitada per homes tristos i pàl·lids, esclaus de les màquines. 
En aquesta ciutat hi havia un home, un home com els altres, que 
ja havia oblidat la seva infantesa. De jove havia participat en llui-
tes per aconseguir la revolució social, però els rebels havien estat 
derrotats i ell també acaba oblidant la seva joventut i torna a la 
fàbrica per convertir-se en un camàlic. Però un dia, quan es creia 
anul·lat del tot, s’adona que rere el soroll de les màquines entona 
una cançó trista, impulsat per una necessitat interior, i reneix en 
ell l’esperança.

Un dia, caminant per la ciutat de les màquines, troba una dona 
i sent com dintre seu les tenebres reculen i, sense saber com, es 
troben passejant pels camps i s’uneixen. Aquella nit l’home somnia 
amb una sala on hi ha una pintura que representa un rostre ple 
d’abaltiment i que un infant pensarós li posa una flor a la boca. Lla-
vors el rostre del quadre es posa a cantar una cançó de joia i men-
trestant la sala s’omple d’infants. Quan cessa la cançó, els infants es 
posen a cantar, però és la mateixa cançó trista que l’home entona 
davant la màquina i el dolor torna al rostre de la pintura. Se sent 
un gran crit i la flor cau a terra. Un infant li pregunta al rostre per 
què no torna a cantar, però no pot tornar a cantar sense la flor a la 
boca, la flor que el noi, sense adonar-se’n, està trepitjant.

Poc després l’home té un fill i la seva vida recobra l’entusiasme i 
la seva cançó es converteix en una afirmació d’alegria plena. Passen 
els anys i l’home es resisteix a envellir, però un dia la cançó se li 
trenca de sobte i cau mort davant la màquina, que segueix funcio-
nant fèrria. Té un somriure inefable imprès al rostre i just en aquest 
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moment un infant es posa a cantar per primera vegada una cançó 
que ningú no li ha ensenyat, que li surt de dins.

Realment, la tragèdia del protagonista no rau en la condició 
humana, com postularia un determinisme fatalista, sinó en les 
condicions socioeconòmiques i, per tant, no hi ha una condemna 
tràgica i ineluctable, hi ha una llavor d’esperança de redempció. 
Per a Bartra, aquesta llavor d’esperança neix de l’amor, de la comu-
nicació amb l’altre, i de la veu, de la veu que sorgeix profunda de 
dins l’ésser i que cal recobrar en la innocència original, la d’abans 
que les forces de l’autoritarisme i l’opressió trenquessin l’harmonia 
natural d’una societat regida per les lleis naturals de la solidaritat, 
la igualtat i la llibertat. 

Qui conegui mínimament l’obra de Bartra pot veure insinuats 
en aquest conte, encara que apareguin expressats d’una manera 
rudimentària, trets del seu pensament essencial. I alhora, qui cone-
gui mínimament la ideologia llibertària del segle XIX, també la hi 
veurà reflectida.

No hi ha missió més alta per a l’esperit
Hem volgut inquirir alguna cosa sobre com podia pensar Agustí 

Bartra abans d’integrar-se al món literari, quines podien ser les 
seves lectures, els seus models i el seus objectius com a creador, i 
hem aventurat una hipòtesi fent una mirada sobre les obres prime-
renques. Potser hauria valgut més haver fitat les obres de maduresa 
i no aquelles maldestres que va repudiar, però les idees i els senti-
ments sota els quals van ser concebudes són els mateixos, no els va 
repudiar, sinó que els va anar desenvolupant i aprofundint.

Pensant-hi i aprofundint-hi també nosaltres, podem entendre 
per què Agustí Bartra va ser i és un poeta tan maltractat pels nostres 
intel·lectuals. Se li perdonaria la complexitat, però de la seva obra 
es desprèn una aroma llunyana a ateneu llibertari, una fe cega en 
el destí de l’home auroral, que per força havia i ha de desplaure 
moderns i postmoderns.

 «La poesia [...] en alguns poetes [...], els més alts, és un intent de 
reconquesta total de la innocència per l’amor.»26
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Una doble commemoració
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I a mi em digué: 
–... la meva obra... Dedica la teva vida a la meva obra...
Jo vaig fer-li un petó i vaig respondre-li:
–Sí, Agustí, t’ho prometo.

Anna MURIÀ, Crònica de la vida d’Agustí Bartra

Anna Murià va complir fidelment la promesa feta al marit poc 
abans que morís i va continuar vetllant pel llegat d’Agustí Bartra 
mentre li van quedar forces. Així, el 1983, un any després de la 
mort del poeta, Murià donà a l’Ajuntament de Terrassa una part 
de l’arxiu que conservava, i a la Casa Museu Alegre de Sagrera es 
dedicà una sala en record de l’escriptor. No fou, però, fins al 1987, 
amb motiu del Simposi Agustí Bartra, que es publicà el Catàleg de 
la sala Bartra amb una descripció exhaustiva del material que com-
ponia el llegat. El 1999, Murià lliurà les carpetes que conservava a 
casa seva, en què hi havia material referent a l’obra del marit, així 
com a la pròpia, a més de correspondència, documentació personal 
i retalls de premsa, entre altres objectes.

Actualment, tot aquest material està perfectament catalogat i 
conservat a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. La circumstància 
temporal esmentada fa que, des del punt de vista de la catalogació, 
hi hagi dos inventaris diferents: el primer, conté el llegat del 1983 
sota l’epígraf «Fons Agustí Bartra i Lleonart»; el segon aplega la ces-
sió del 1999 amb el títol «Fons Anna Murià i Romaní». Tanmateix, 
quan els estudiem ens adonem que es tracta d’un material unitari 
i complementari entre si, per la qual cosa podem parlar del fons 
Bartra-Murià. 

Com acostar-nos al poeta:
el fons Bartra-Murià 
de l’Arxiu Històric de Terrassa
Oriol González i Tura
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La tipologia del material, a partir de la qual s’ha establert el 
criteri de classificació, és diversa: textos manuscrits i mecanoscrits, 
correspondència, premsa, bibliografia, material audiovisual, docu-
mentació personal i records. La lectura que en podem fer respon 
a diversos nivells de profunditat o de concreció. D’entrada ens 
serveix per reconstruir bona part de la biografia dels dos escrip-
tors. En un nivell més profund, també és molt útil per resseguir els 
processos de creació de les seves obres i permet afinar més a l’hora 
d’interpretar-les. I en un tercer nivell, té un alt valor documental 
a l’hora de completar el trencaclosques de l’exili cultural, tant des 
del punt de vista de l’experiència personal, en un pla concret, com 
de la col·lectiva, en un pla més general. 

Els textos de creació que es conserven són molt interessants 
des del punt de vista filològic, sobretot perquè els manuscrits i 
els mecanoscrits de què disposem ens donen informació sobre el 
procés de creació literària de l’obra en qüestió i permeten il·lustrar 
la recerca d’un estil i d’una veu propis. A més, hi trobem docu-
ments anteriors a la Guerra Civil i, per tant, de l’època de formació 
literària o dels inicis com a escriptor. En aquest sentit, un text 
bastant paradigmàtic de tot això és la novel·la inacabada Papà 
Blanc datada el 1937, perquè exemplifica el procés d’aprenentatge 
narratiu de Bartra.1 Hi assaja tècniques i recursos que ha començat 
a aplicar a la narració curta i que més tard tornarà a dur a terme 
en les obres narratives posteriors (L’estel sobre el mur, 1942; Crist 
de 200.000 braços, 1968; La lluna mor amb aigua, 1968). També hi 
podem llegir alguns poemes i proses previs al 1939 que l’autor va 
descartar per a les primeres obres que va publicar (L’oasi perdut, 
1936 i Cant corporal, 1938). 

El febrer de 1939 es produeix un tall brusc en la trajectòria que 
Bartra havia iniciat. Va haver de travessar la frontera i va anar a 
parar als camps del Rosselló (Sant Cebrià, Argelers i Agde), la qual 
cosa condiciona irremeiablement la seva vida i la seva literatura. 
Aquesta experiència queda fixada en diversos quaderns de notes 
amb impressions i versos. D’aquestes notes, en sorgeixen poemes 
que es publicaran a L’arbre de foc (1946) o L’evangeli del vent (1956) 
i molt pocs es descarten per ser editats. També s’hi conserva un 
primer manuscrit de la novel·la Xabola (Mèxic, 1943),2 la qual 
esdevindrà uns anys més tard Cristo de 200.000 brazos (Mèxic, 1958) 
i Crist de 200.000 braços (Barcelona, 1968) –reeditada enguany 
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per l’editorial Lleonard Muntaner 
amb un reivindicatiu epíleg signat 
per Lluís Solà. D’aquesta època 
també s’ha divulgat la narració 
autobiogràfica «Una nit de vent», 
probablement escrita el 1939, 
inspirada en l’inici de la relació 
amb Anna Murià i que es pot 
llegir al costat del conte de Murià 

«Hosanna», que recrea el mateix fet.3 Un complement essencial de 
totes aquestes pàgines és la correspondència de Bartra amb diversos 
companys del camp de concentració i de l’exili francès (Pere Tarrés, 
Joan Roldós, Pere Puig, Josep Bartolí, M. Ausset, entre d’altres), 
la qual deixa testimoni de l’experiència viscuda a les platges de la 
Catalunya nord. Les cartes que Pere Vives, protagonista de Crist de 
200.000 braços i de K. L. Reich de Joaquim Amat-Piniella, va escriu-
re a Bartra i que es van publicar poc després del retorn del poeta 
són paradigmàtiques de la relació personal que establiren els dos 
amics i de la importància d’una experiència com aquesta en l’obra 
de Bartra.4 

Pel que fa a la resta de l’obra publicada a partir de 1940 –un 
cop la parella ja ha deixat Europa i s’ha instal·lat a Mèxic, després 
de passar per la República Dominicana i Cuba–, es conserven els 
manuscrits i els mecanoscrits dels textos, que, generalment, es 
corresponen amb un alt grau de fidelitat al text publicat. Tanmateix, 
hi ha alguns projectes iniciats que no es van dur a terme. El 1959 
redacta algunes notes per a una novel·la, Ioanna, la qual, segons es 
desprèn dels apunts de què disposem, havia de recuperar personat-
ges de Crist de 200.000 braços. Anna Murià explica que «començà 
dues obres [de teatre] més: Ram i Maiala, de la qual escriví algunes 
pàgines, i una concepció més gran, una trilogia basada en les tra-
gèdies d’Èsquil, on Prometeu era un aviador invàlid en una cadira 
de rodes... que no passà d’unes quantes línies. Altres interessos 
creadors l’abassegaren».5 Segons els papers, Ram i Maiala, datada 
el 14 de juliol de 1955, havia de presentar una parella en crisi 
sentimental en una casa solitària, la qual cosa Murià vincula a la 
situació personal que vivien perquè «el dia 8 [de juliol de 1955] al 
vespre ha començat en la nostra unió la crisi més prodigiosa que es 
pugui imaginar. Ha durat... dotze dies... i no s’ha acabat... Lligada 
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amb la creació de Ram i Maiala... (En aquells temps ell escrivia 
l’obra de teatre on una parella en crisi de passió es tanca en una 
casa deserta per tal de viure més completament el seu amor.)... 
probablement conseqüència d’ella».6 Per les notes sabem que tres 
éssers al·legòrics (la Pluja, la Mort i el Vent) acompanyarien aquests 
dos personatges centrals. L’obra estaria estructurada en dos actes 
amb dos quadres cadascun. El segon projecte teatral, que va ser 
«començat el dia 13 de juliol de 1980 a Ullastret» –escriu Bartra 
al quadern–, s’havia de titular Roja lluna d’Orestes i també és força 
dispers. Els apunts indiquen que s’havia d’ambientar a Prada de 
Conflent i al camp d’Argelers el febrer de 1939. El conflicte de 
l’obra prenia com a referent les tragèdies d’Èsquil i els personatges 
tenien un reflex clàssic, de manera que, per exemple, Pere Mateu 
era Prometeu –l’aviador mutilat que esmenta Murià–, Ció era Ió o 
Oriol era Orestes. Pere Mateu obria i cloïa l’obra amb un pròleg i 
un epíleg que es poden llegir gairebé complets. Entremig, hi hauria 
tres parts amb els títols de «Crim», «Venjança» i «El fugitiu», res-
pectivament. Encara hi ha, però, una tercera peça, Ada i Bruno, que 
Murià no esmenta, segurament perquè no està tan desenvolupada 
com les anteriors. Per les notes que hi ha en els fulls solts que es 
conserven sabem que els dos protagonistes que donen títol a l’obra 
serien dos trapezistes d’un circ. Farien un número d’acrobàcia 
sense xarxa i entre el públic hi hauria el personatge de la mort. 

La tasca de Bartra com a traductor i antòleg dóna els fruits més 
rellevants amb Una antologia de la lírica nord-americana (1952), 
de la qual es van fer diverses edicions. En aquesta línia, hi ha un 
magne projecte titulat El canto del hombre –segons l’inventari del 
fons datat aproximadament entre 1950 i 1960– que en mil pàgines 
pretén «yuxtaponer voces o acentos únicos referidos a cada uno 
de los temas escogidos. Está concebido para incluir textos de la 
inspiración humana que tengan un valor de testimonio concreto 
del espíritu individual y libre, o de expresión colectiva de un pue-
blo en un momento dado de su cristalización histórico-cultural», 
segons explica Bartra en el pròleg. Sembla que el tenia a punt per 
ser publicat, però no va trobar cap editor. També havia redactat un 
«Panorama de la literatura española» i havia elaborat una «Anto-
logía de la poesía española» de vuit-centes pàgines (ambdós datats 
entre 1940 i 1950). Una anàlisi detallada del contingut d’aquests 
tres treballs segurament permetria establir els múltiples referents 
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de l’obra bartriana i al mateix temps explicar amb precisió les línies 
de la seva poètica. En aquest sentit també es disposa de les diver-
ses conferències que Bartra va dictar en universitats d’Estats Units 
(«Dos poetes a Nova York: Hart Crane i García Lorca», 1969; «El 
somriure del gat», 1969 o «Mite i poesia», 1979), tot i que no es 
tracta de material estrictament inèdit perquè la primera es pot llegir 
en el segon volum de la col·lecció «Papers Bartra» (1998) i les altres 
dues en el recull Sobre poesia (Laia, 1980). 

La correspondència té diverses característiques que la fan 
important. D’una banda, l’abundància i l’extensió temporal: hi ha 
trenta-quatre carpetes de cartes i postals en la primera part del fons, 
escrites per Bartra o dirigides a ell entre 1934 i 1987; i onze en la 
segona, escrites per Murià o dirigides a ella entre 1934 i 1998. A 
més, cal subratllar que en molts casos Bartra conservava una còpia 
de la carta que escrivia, la qual cosa facilita la reconstrucció fidel 
del diàleg epistolar. D’altra banda, la variada nòmina de correspon-
sals és molt il·lustrativa de la situació de Bartra com a escriptor 
exiliat que necessita trobar el seu lloc tant al país d’acollida com a 
la pàtria abandonada. Per això hi trobem noms d’intel·lectuals amb 
qui comparteix l’experiència de l’exili (Avel·lí Artís-Gener «Tís-
ner», Pere Calders, Joan Oliver, C. A. Jordana, Domènec Guansé, 
Francesc Trabal, Carles Pi i Sunyer, Ramon Vinyes, entre d’altres) 
i també corresponsals de l’interior que permeten una certa difusió 
de Bartra (Joan Fuster, Antoni Ribera, Jordi Pinell, Albert Manent o 
Josep Janés). Una lectura atenta d’aquests fulls fa aflorar l’evolució 
del vincle de Bartra amb els seus corresponsals, la qual cosa és un 
clar termòmetre de la situació del poeta respecte al món cultural de 
l’exili i el de l’interior.7 En els anys previs al retorn a Catalunya i un 
cop la parella s’ha ubicat a Terrassa, apareixen signatures noves en 
les cartes que rep Bartra, en bona part responsables de la decisió de 
la parella, i que recolzaran els escriptors quan tornin al país (Jaume 
Canyameres, Miquel Martí i Pol, Miquel Desclot, Feliu Formosa i 
Sam Abrams, entre d’altres). 

El contingut de les epístoles arxivades ens dóna dades abundants 
sobre la biografia de Bartra i Murià. Per exemple, les cartes als fills 
(Roger i Eli) contenen informacions i reflexions de caràcter íntim o 
s’hi narren les experiències de les èpoques passades a Estats Units. 
Però a banda d’això, la correspondència esdevé una brúixola essen-
cial per resseguir la trajectòria literària de Bartra, ja que constant-
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ment intercanvia dades sobre les obres en què treballa o els projec-
tes que vol engegar i s’hi poden llegir les inquietuds que bateguen 
darrere les diverses obres que publica. En aquest sentit són clares les 
paraules adreçades a l’amic Jordi Pinell el 28 de març de 1958: 

 «Des del mes de gener fins fa un parell de dies, tot el meu temps i 
el meu esperit han estat acaparats en la creació d’una obra tan ines-
perada com profundament necessària: Cristo de 200.000 brazos, una 
novel·la del camp d’Argelés basada en la vella Xabola. Quan l’editor 
me la demanà, vaig acceptar cregut que la meva tasca es limitaria 
a fer correccions més o menys importants; però en posar-me a la 
feina em vaig adonar, esfereït, que l’obra escrita fa 15 o 16 anys no 
tenia cap valor als meus ulls. L’única solució honrada, doncs, era 
prescindir completament del text primicer i crear aprofitant només 
una lleugera trama.»

Més enllà dels projectes concrets, Bartra aprofita les pàgines de 
correspondència i la bona disposició del seu corresponsal per expo-
sar-hi de manera més o menys fragmentària tota la seva concepció 
poètica. Poden servir d’exemple aquestes ratlles d’una carta, del 28 
de febrer de 1968, d’Agustí Bartra a Miquel Martí i Pol: 

 «En poesia, l’exigència de profunditat no és més que l’anhel d’una 
vida més vivent. Crec que hem de tenir el coratge de mostrar junts 
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la raó i el cor, la qual cosa té més a veure del que hom creu amb la 
creació literària, que és una manera de viure i donar-se.»8

En un pla més general, el gruix de les cartes també permet 
ampliar el panorama de l’exili català per tal com donen compte de 
les relacions entre els intel·lectuals exiliats, de les dificultats per 
tirar endavant en un nou país i de les iniciatives culturals (revistes, 
ateneus, premis literaris, etc.) que es duien a terme. Però també és 
un pont amb el món cultural de l’interior que li permet conèixer 
el que hi passa i projectar-hi una certa imatge del poeta exiliat. La 
correspondència amb Pere Calders, per exemple, il·lustra clarament 
aquesta voluntat de Bartra de vincular-se amb el món cultural de 
l’interior tot i la polèmica sorgida arran del volum Poesia catalana 
del segle XX de Josep M. Castellet i Joaquim Molas (1963), que el 
narrador intenta suavitzar en la carta que li escriu el 28 d’octubre 
de 1963: 

 «Creu que Joaquim Molas i J. M. Castellet han fet una veritable 
estossinada d’“ídols fets” i en proposen d’altres amb un admi-
rable coratge jovenívol. I els joves s’hi senten identificats, una 
joventut, Agustí, que t’obligaria a estimar-la i que t’estima a tu i 
et defensa.»9

L’extensa i intensa correspondència, de més de set-centes car-
tes, que s’intercanvia amb l’escriptor Antoni Ribera aglutina totes 
aquestes característiques. Tot i algun període de silenci, la relació 
epistolar que Bartra estableix amb el director de la revista Antologia 
mostra clarament l’ús de les lletres com a mitjà de projecció de la 
figura del poeta exiliat, com a espai de teorització literària i esdevé 
un material documental de primer ordre.10

El tercer pilar del fons és un arxiu de premsa important perquè 
permet resseguir les activitats literàries de Bartra i sobre Bartra. En 
alguns casos, publicava textos de creació a la premsa mexicana que 
després no s’incorporaven a cap obra. Gràcies a la tasca arxivística 
d’Anna Murià n’hem pogut recuperar alguns, com les narracions 
que s’havien publicat a la revista Lletres «Les mans» (núm. 8, 
maig 1946, pp. 6-8) i «L’arbre i la cançó» (núm. 9, febrer 1947, 
pp. 3-5).11 Al mateix temps, els retalls conservats faciliten una 
aproximació a la recepció de l’obra bartriana a Mèxic i a l’interior, 
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per tal com el poeta rebia els textos que es publicaven a Catalunya 
que parlaven d’ell i de la seva obra. El fons també conserva els deu 
números de la revista Lletres, dirigida per Bartra, que van aparèixer 
entre 1944 i 1948 i les galerades del que hauria estat el número 11 
de la publicació. L’arxiu de premsa continua fins als anys noranta 
del segle passat, la qual cosa amplia el camp de visió de l’obra de 
Bartra i Murià i gairebé abraça tota la seva vida. Es tracta, doncs, 
d’un material fonamental que caldria analitzar i sistematitzar amb 
rigor perquè ens pot proporcionar dades que ens permetrien estu-
diar amb més cura i precisió l’obra dels dos escriptors i tot el que 
s’hi relaciona.

A banda d’aquests tres grans blocs, també es conserven les 
primeres edicions de les obres de Bartra i Murià –algunes amb 
anotacions–, diversos documents audiovisuals (enregistraments 
radiofònics, recitals, conferències), un arxiu fotogràfic més o menys 
difós mitjançant obres com Crònica de la vida d’Agustí Bartra (edició 
definitiva de 2004), i records diversos de la parella.

Així, doncs, gràcies al fons Bartra-Murià podem aprofundir en 
l’obra dels dos escriptors (hem de deixar per a una altra ocasió 
l’anàlisi detallada del material sobre l’obra d’Anna Murià) des de 
múltiples perspectives, de manera que l’estudi no es limita a girar en 
espiral sobre l’obra, sinó que permet acostar-nos-hi i llegir-la amb 
molta informació complementària i que s’interrelaciona, per la qual 
cosa l’anàlisi resulta molt més completa i enriquidora. Al mateix 
temps, les carpetes del fons també són fonamentals per ampliar el 
coneixement sobre la cultura catalana a l’exili. Això fa que el fons 
Bartra-Murià respongui a diversos interessos intel·lectuals (filolò-
gics, històrics, etc). Pel que fa a la difusió, hi ha hagut diverses ini-
ciatives per desenterrar documentació del fons. Així, per exemple, 
Santi Cortés va tenir cura de l’edició de la correspondència de Joan 
Fuster amb Bartra.12 La feina més constant es fa anualment des de 
la col·lecció «Papers Bartra». El 1997 se’n va publicar el primer 
volum amb l’edició de «Tres contes inèdits» d’Agustí Bartra. Des 
de llavors, s’han editat altres textos inèdits (també d’Anna Murià) 
o correspondència diversa (Miquel Martí i Pol, Pere Calders, C. A. 
Jordana, Francesc Trabal, Domènec Guansé o Joan Oliver). Tot ple-
gat permet donar a conèixer de mica en mica el llegat documental 
de Bartra i Murià, de manera que el poeta es fa més abastable. 
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Avenços en bioquímica i biotecnologia

Introducció
Si alguna cosa diferencia la ciència actual és la predisposició 

dels científics a qüestionar-se qualsevol aspecte del món, la realitat 
que ens envolta, i a trobar una explicació demostrable dels fets. En 
un altre apartat queden les amenaces de certes ideologies, filosofies 
i religions que no representen altra cosa que pseudociències, prete-
ses revelacions divines o la idea d’un disseny intel·ligent en contra 
de la teoria de l’evolució, que poden ser moltes coses però mai 
ciència.1 Cal que el professorat de ciències de secundària estigui 
preparat per rebatre alguna d’aquestes idees.

El 2006 va sortir a la llum l’informe Rocard,2 que diu que tot 
ciutadà ha d’adquirir una cultura bàsica en ciències i que també 
ha de desenvolupar el sentit crític per poder comprendre, analit-
zar i prendre decisions raonades sobre problemes científics de la 
nostra societat, com ara els que envolten el medi ambient i la capa 
d’ozó, o els relacionats amb la pròpia salut. Tot i això, hi ha una 
gran paradoxa a Europa i al nostre país, ja que en el món actual 
les ciències i les tecnologies tenen una gran transcendència, però 
pocs estudiants –cada vegada menys– trien carreres científiques o 
tecnològiques. 

Què podem fer perquè el nostre jovent s’emocioni amb la cièn-
cia? Creiem que el professorat i la formació del professorat són els 
punts clau per dinamitzar la ciència entre els estudiants i tota la 
societat. 

El professorat de ciències
El professorat és la peça clau del sistema educatiu. La seva tasca 

va més enllà de la simple transmissió del saber. El seu treball no 
es limita a explicar continguts que li pertoquen en funció de les 

Actualització en bioquímica: 
nova perspectiva per educar en ciència
Josep M. Fernández-Novell i Joan J. Guinovart
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seva especialitat, sinó que els prepara i els interpreta per al seu 
alumnat. 

I si ens referim al professorat de l’àmbit de ciències de secun-
dària, de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, observem 
que l’adquisició dels continguts per part del nostre jovent prové en 
part de l’actitud i motivació científica que aquest li transmet.

De ben segur que cada professor i professora de ciències, en 
algun moment de la seva trajectòria professional, s’ha fet o es farà 
preguntes sobre el seu treball: relacionades amb el tipus de con-
tingut que cal ensenyar, amb el servei que li donaran a l’alumnat 
els continguts seleccionats..., però també d’altres que estan vincu-
lades a la professió escollida, que, d’altra banda, ens obliga com 
a professionals a innovar, modernitzar i actualitzar els nostres 
coneixements. 

Aquesta renovació dóna resposta a les demandes que ens fem 
sobre l’elecció de les estratègies metodològiques idònies per acon-
seguir el màxim rendiment en l’alumnat. 

És evident que cadascun dels professionals pot donar les seves 
pròpies respostes. És valuós considerar que ensenyar no és només 
una tasca individual, sinó col·lectiva, i en aquests moments de 
canvi encara són més important les aportacions que podem fer 
entre tots com a col·lectiu. Així, tenim respostes del tipus: cal 
ensenyar allò per al qual s’està realment preparat, allò que motivi 
el professorat i a la vegada faci servei al nostre alumnat i, de retruc, 
a la societat del futur; en definitiva, allò que serveixi perquè uns i 
altres s’acostin al mon de la ciència. 

Aquestes respostes estan lligades tant a la selecció de les estra-
tègies metodològiques idònies per aconseguir les fites proposades 
com als possibles resultats que es volen obtenir; és a dir, quins són 
els aprenentatges que volem que assoleixi l’alumnat i si els assoleix 
realment. Però, en totes les possibles contestes, hi podem trobar 
un tret comú: el professorat sap que per poder donar resposta a 
tots aquests interrogants necessita saber què s’està fent en aquests 
moments sobre ciència i quins són els objectius finals que perse-
gueixen els científics. En conseqüència, el professorat necessita una 
formació/informació constant. 

Ara no s’ensenya ciència en tots els seus vessants com fa vint 
anys, ni el nostre alumnat l’aprèn com aquells que estudiaven el 
despertar de la ciència a la meitat del segle passat. 
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El professional de l’educació en ciència del segle XXI ha de 
ser un bon expert en la seva matèria per poder acostar la ciència 
a l’alumnat. Ha de conèixer les teories de l’aprenentatge per fer la 
substitució del seu saber científic pel saber científic capaç de ser 
ensenyat, i aplicar aquests coneixements a la diversitat d’alumnat 
a la mateixa aula. També ha de saber programar i planificar la 
seva feina, treballar en equip i reflexionar sobre la seva pràctica 
docent. 

Per concebre aquesta professió al segle XXI cal tenir present 
l’informe Delors,3 que ens diu que l’educació del segle XXI es 
fonamenta en quatre elements: aprendre a conèixer, aprendre a fer, 
aprendre a viure junts i aprendre a ser. Si s’aconsegueix traslladar 
tot això a l’alumnat, s’haurà fet la feina.

La majoria de professors i professores de ciències de secundària 
creuen en la necessitat d’una actualització científica constant i 
sòlida dels seus coneixements. Aquesta tasca representa un esforç 
continuat però bàsic en el reciclatge d’aquests professionals de 
l’educació. 

És evident que aquestes necessitats de formació seran diferents 
segons el paper educador que es doni al professorat i la funció que 
es vol que desenvolupi l’escola del segle XXI. Per això, és impres-
cindible que des de tots els àmbits possibles es promoguin tota 
mena de cursos d’innovació científica per dur a terme l’esmentada 
actualització i que, a més, siguin força engrescadors per aconseguir 
la màxima participació del professorat.

Curs d’actualització en bioquímica i 
biotecnologia
És en aquest punt on intervenen de forma decisiva, d’una 

banda, el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la 
Universitat de Barcelona, en organitzar un curs d’actualització en 
bioquímica i, de l’altra, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb la seva ines-
timable col·laboració i continu suport prestat a l’esmentat curs. 
Així, a l’estiu del 2007 i gràcies a aquests dos organismes, es va 
dur a terme el desè curs anomenat Avenços en bioquímica i bio-
tecnologia, per al professorat de secundària, que és la segona part 
d’un altre d’inicial que duia per títol Actualització en bioquímica 
i biologia molecular.4 El curs, impartit dins del marc de l’Escola 
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d’Estiu de Secundària del mateix Col·legi, es fa a les aules i labo-
ratoris del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la 
UB, generalment en horari de matins i durant la primera o segona 
setmana del mes de juliol.

Aquesta nova eina educativa pretén actualitzar els coneixements 
en bioquímica, biologia molecular i biotecnologia del professorat 
de secundària des d’una nova perspectiva de l’ensenyament, en 
la qual intervenen la universitat i l’ensenyament secundari per 
començar a construir ponts de treball entre els uns i els altres. 

Amb aquest curs es vol donar resposta, des de la visió uni-
versitària, a tot el que ens demana el professorat de secundària 
davant les dificultats que té aquest col·lectiu a l’hora d’ensenyar o 
educar en ciència. Entre aquestes demandes sobresurt la de poder 
contestar a l’allau de preguntes que els fa l’alumnat de secundària 
sobre els avenços en bioquímica i biotecnologia: per què serveix 
saber/tenir el genoma humà?; és ètic saber el genoma de cada un 
de nosaltres?, com es farà servir?; què en sabem, de les plantes 
transgèniques?, són bones per menjar?; hi ha animals transgènics, 
per a què es fan servir?; es podran fer clònics?, per a què serviran?; 
sobre la teràpia gènica, es podran curar totes les malalties emprant 
aquesta tecnologia en un futur no gaire llunyà?; per curar malalties 
com la diabetis o la SIDA, necessitarem emprar les tècniques sobre 
cèl·lules mare?; o com pot millorar la biotecnologia els problemes 
mediambientals i, així, evitar l’escalfament del nostre planeta? I de 
ben segur que podríem afegir-ne moltes més.

Cal, en aquest punt, assenyalar que els coneixements en bioquí-
mica i biologia molecular, així com en biotecnologia, han augmen-
tat de forma exponencial en els últims anys. 

Aquest augment ha anat acompanyat del desenvolupament 
de noves tècniques, moltes d’elles, fora de l’abast del professorat 
de secundària. Només cal recordar, a tall d’exemple, que va ser a 
meitat dels noranta quan van aparèixer els microarrays, quan molts 
dels actuals professors i professores de secundària ja havien acabat 
els seus estudis universitaris. Parlem de fa 10 o 15, anys quan la 
tècnica de la PCR (reacció en cadena de la polimerasa) encara no 
s’ensenyava en cap carrera científica.



C O L ∙ L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

73

Resum del curs

OBJECTIUS

Aquest curs té per objectius posar a l’abast del professorat de secundària els últims 

avenços en ciència i familiaritzar-los amb algunes de les tècniques actuals que es 

desenvolupen en els laboratoris de bioquímica i biologia molecular. 

Els constants avenços en el camp de la bioquímica i la biotecnogia, des de les tècniques 

de la PCR o les de DNA recombinant fins a la recent publicació de la seqüència del 

genoma humà, repercuteixen en el benestar de la nostra societat. Les seves aplicacions 

són molt àmplies i heterogènies, ja que abasten des de la medicina fins a l’agricultura o 

la veterinària, que tenen una forta incidència tant econòmica com social. 

Els objectius s’assoleixen mitjançant diferents activitats –con-
ferències i sessions pràctiques– que en conjunt ofereixen una 
àmplia visió dels camps de la bioquímica i la biologia molecular i 
de la biotecnologia, que permetrà al professorat transmetre millor 
tots aquests coneixements al seu alumnat.

CONFERÈNCIES

■ Localització de biomolècules

■ Malalties gèniques

■ Teràpia gènica

■ Biotecnologia enzimàtica

■ Noves eines en la detecció de biomolècules

■ Biotecnologia i agricultura

■ Genoma i bioètica

■ Bioquímica i ensenyament   

SESSIONS PRÀCTIQUES

■ Determinació del grup sanguini PCR

■ Quantificació i anàlisi de lípids

■ Determinació quantitativa de la insulinèmia, ELISA

■ Transferència gènica en eucariotes

■ Bioreactors: els bacteris com a fàbrica de proteïnes

■ Microscòpia de làser confocal

■ Biomolècules: disseny per Internet
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D’una banda, s’ha cercat l’actualització en temes de bioquímica 
i biologia molecular i de biotecnologia amb les conferències. De 
l’altra, s’han fet experiències, algunes de molt senzilles i d’altres 
més complicades, però a totes se’ls ha donat una visió i aplicabilitat 
a la secundària obligatòria i al batxillerat. 

AVALUACIÓ GENERAL DEL CURS

■ L’avaluació global és bona, i el professorat de secundària ha participat de forma dinàmica 

en l’aprenentatge dels conceptes de bioquímica i biotecnologia que s’han treballat en les 

conferències. 

■ Les sessions pràctiques han posat sobre la taula del laboratori les discussions sobre 

l’aplicació dels conceptes esmentats. 

■ El professorat del curs ha contestat a totes les preguntes plantejades pels assistents. El 

debat obert ha provocat, moltes vegades, una ampliació del ventall de coneixements 

que es pretenia presentar. 

■ En les sessions pràctiques, de molt alt nivell, els assistents han treballat amb les últimes 

tècniques que s’apliquen actualment en els laboratoris de recerca en bioquímica i 

biotecnologia del nostre país.

Com tota formació, és necessari avaluar la seva idoneïtat per 
satisfer les demandes i/o necessitats dels usuaris, en aquest cas del 
professorat de secundària, i el seu grau d’aplicabilitat. Per això, 
en finalitzar el curs se’n fa una avaluació interna, realitzada pel 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat 
de Barcelona. 

Aquesta avaluació s’ha portat a terme a partir d’unes enquestes 
amb descriptors relacionats amb el grau de satisfacció assolit pels 
participants, així com aquells apartats a millorar i/o a concretar en 
funció del currículum i/o de les demandes i/o necessitats que els ha 
expressat el seu alumnat. 

La resposta, que ha estat molt positiva en tots els àmbits, ens ha 
permès anar modificant i modelant el curs per a un millor aprofi-
tament dels participants. La inclusió de xerrades sobre Internet o 
sobre els treballs de recerca del batxillerat així com afegir la purifi-
cació i aïllament del DNA en el 50è aniversari del descobriment de 
la doble hèlix en són alguns exemples. 

També el mateix Col·legi fa la seva enquesta, com és lògic, i 
d’aquesta podem dir que tant sobre els aspectes organitzatius com 
els els resultats pedagògics han estat molt satisfactoris. 
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Perspectives i futur
La raó de ser d’aquests cursos 

d’actualització en bioquímica i biotec-
nologia pel professorat de ciències i el 
fet que els dóna continuïtat, a part de 
la demanda del mateix professorat, és 
haver creat un entorn entre científics, 
professors universitaris i estudiants de doctorat on és possible 
mostrar els últims avenços en recerca als professors i professores de 
ciències de secundària d’una forma que els serveixi per aplicar-ho a 
les seva activitat docent. Ser investigador no vol dir només establir 
les bases moleculars de greus malalties o descriure noves espècies 
de microorganismes, sinó, a més, ser capaç de transmetre tot aquest 
coneixement a la societat que se’n beneficia.

La realitat canviant en què vivim ha fet créixer en el professorat 
l’interès per relacionar els temes de ciència dins un context de cièn-
cia, tecnologia, societat i medi ambient. Les ciències són part de la 
nostra cultura, i al professorat de ciències el preocupa l’educació o, 
si es vol, l’alfabetització científica de ciutadans responsables. 

En un futur, la participació ciutadana en la presa de decisio-
ns tecnocientífiques –decisions sobre els transgènics o sobre les 
cèl·lules mare, per citar-ne algunes d’actualitat–, que es prendran 
des del punt de vista polític, ens fa comprometre’ns a intentar una 
formació adient per a aquesta societat. Formació que, una vegada 
assolida, permetrà que tingui la possibilitat de decidir en conscièn-
cia amb una mínima però sòlida base de coneixement científic. 

Per poder participar en aquestes decisions tecnocientífiques i 
contribuir a canviar el nostre futur (canviar el canvi climàtic, per 
exemple), cal que l’educació científica contribueixi a conèixer el món 
que ens envolta, a manipular les substàncies i materials d’ús quotidià 
i a participar en les decisions sobre ciència. També cal que propor-
cioni coneixements per comprendre en profunditat els mons natural 
i artificials, ajudada per la recerca, que, malauradament, queda una 
mica allunyada de la realitat del dia a dia. Tot això és imprescindible 
per moure’s en la vida quotidiana i arribar a ser un ciutadà amb les 
eines científiques suficients per enfrontar-se als reptes del futur. 

De discussions i polèmiques sobre qüestions científiques n’hi 
ha ara i n’hi haurà més endavant. Els dubtes sobre com solucionar 
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un problema científic dins de la nostra societat apareixen quan les 
parts implicades són grups socials amb diferents interessos que 
unes vegades poden anar del bracet i ser molt bons aliats i altres 
vegades estar enfrontats sense possibilitat d’acostament. Serà en 
aquests moments quan l’alfabetització científica s’haurà de fer 
notar i el professorat haurà de preparar l’alumnat per intervenir en 
aquestes polèmiques i prendre decisions. No s’ha d’oblidar que les 
capacitats necessàries per participar en la presa de decisions tec-
nocientífiques cal que s’adquireixin a través de l’educació; si més 
no, cal recordar que aquest és un dels objectius de la majoria de 
currículums de ciència dels països de la Unió Europea. 

Una perspectiva a tenir en compte és la demanda, per part d’un 
sector del professorat de ciències, d’introduir en les seves classes 
de secundària l’escenari històric i social de què s’han alimentat els 
coneixements científics, d’inserir la part d’història de la ciència en 
el seu currículum. Altres sectors del professorat de ciències han 
explicitat la demanda de relacionar els coneixements científics 
amb les seves aplicacions tecnològiques, i interpretar també aquest 
nou desenvolupament i les seves corresponents innovacions. Dins 
d’aquest grup, n’hi ha d’altres, més innovadors, que exposen la 
necessitat de connectar aquests coneixements científics que es 
donen a l’escola directament amb les controvèrsies socials i els 
problemes mediambientals que presenta la nostra societat. 

Tots aquests i molts més són elements educatius de gran impor-
tància ara que l’enfocament ciència, tecnologia i societat (CTS) 
s’ha potenciat per millorar l’ensenyament de la ciència i la seva 
innovació.

Conclusions
L’esforç fet pels científics, professors universitaris i estudiants de 

doctorat té la seva continuïtat en l’afany del professorat de ciències 
de secundària per estimular el gust per la recerca científica del seu 
alumnat. Aquest afany també es posa de manifest en la qualitat dels 
treballs de recerca de batxillerat realitzats pel seu alumnat. 

Estem en un moment important, ple de canvis en el marc de la 
universitat amb el pla de Bolonya, i en el marc de secundària, amb 
el nou pla d’ensenyament i nous currículums de les diferents àrees 
de ciències. Cal una relació més estreta entre els dos col·lectius de 
professorat sobre els temes d’interès comú. 
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Cursos com l’exposat en aquest article ajuden a aconseguir que 
aquesta relació sigui cada cop més fluida i amb millors resultats per 
al nostre alumnat. 

Finalment, creiem que tot el que és millorar, aprofundir i actua-
litzar els coneixements sobre bioquímica i biotecnologia del profes-
sorat de secundària sempre ajudarà a la seva pràctica docent.
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mica dels creacionismo” i amb altres articles com “La amenaza del creacionismo 

para la enseñanza racional de la biología”.
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Avenços en bioquímica i biotecnologia

Introducció
La seqüenciació del genoma humà ha representat una fita his-

tòrica, i ara ens queden pel davant molts anys de feina als labora-
toris per esbrinar els seus secrets i com aplicar-los. El gran interès 
que susciten aquests nous coneixements resideix, per un costat, en 
el seu ús potencial per combatre les malalties més punyents d’avui 
en dia i, per l’altre, en la generació d’una nova revolució biotecno-
lògica que contribuirà al disseny de nous fàrmacs i marcadors per 
al diagnòstic mèdic. Totes aquestes aplicacions que sorgeixen dels 
nous coneixements tenen un impacte directe en la nostra societat i 
en la nostra pròpia vida quotidiana.

L’alumnat de secundària no és indiferent a aquesta allau 
d’informació que rep a través dels mitjans de comunicació com la 
televisió, diaris i revistes, i reclama al seu professorat una explica-
ció acurada dels nous descobriments. Cada cop més sovint aquesta 
explicació implica fer petits experiments en els mateixos laborato-
ris dels centres. 

L’Informe Rocard,1 del qual ja s’ha parlat en el capítol anterior, 
ens esperona a examinar quina és la ciència que ensenyem i com 
l’ensenyem. En aquest sentit, es tracta de passar d’un ensenyament 
de la ciència únicament descriptiu a un ensenyament basat en 
l’exploració i/o la investigació que representa fer i resoldre pregun-
tes al voltant de la ciència i dels experiments que es puguin dur a 
terme la mateixa classe.

Els cursos d’estiu
Els cursos d’Actualització en bioquímica i biologia molecular 

i d’introducció a la biotecnologia2 representen quelcom més que 
unes simples classes a l’estiu, ja que les sessions pràctiques de 

L’essència del curs: 
les sessions de laboratori
Daniel Cifuentes Buira
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laboratori en són l’essència. Aquestes pràctiques complementen 
els seminaris impartits per investigadors de la Universitat. I és 
precisament l’alumnat del curs –professors i professores d’educació 
secundaria obligatòria (ESO) i de batxillerat que durant el període 
d’una setmana s’asseuen a l’altra banda de la tarima i tornen a ser 
alumnes– el que fa tan particular aquest curs. 

Els alumnes es troben, molt sovint per primer cop, amb 
l’oportunitat d’experimentar per ells mateixos alguns dels concep-
tes teòrics que han estat explicant durant anys als seus centres i 
escoles d’origen. El fet de combinar teoria i pràctica ajuda a fer que 
el curs sigui més amè, un factor important si es té en compte que 
els professors vénen fatigats de tot un curs escolar i que estan a 
uns dies de començar les seves merescudes vacances. Tot això junt 
fa que la motivació i participació de l’alumnat sigui màxima, i la 
il·lusió dels alumnes esdevé la força motriu del curs. 

El professorat responsable del curs
Un altre fet important d’aquests cursos d’estiu és que es dife-

rencien de les altres classes, enles quals el professorat inculca nous 
coneixements com a molt a tanta gent com alumnes té a l’aula. 
Però aquest no és el nostre cas, perquè, en ensenyar nous con-
ceptes a professors de secundària, no només estem explicant per 
a les vint-i-quatre persones que ens escolten en el curs, sinó que 
aquests coneixements s’estendran fins a les aules de les respectives 
escoles. 

El professorat del curs és conscient de la responsabilitat que 
això significa i s’esforça al màxim per transmetre de la forma més 
entenedora possible els nous avenços en biotecnologia. Per això 
posen especial atenció a raonar tots els aspectes de les pràctiques 
en el seu vessant formal, però des del punt de vista de la nostra 
experiència personal com a investigadors. Així, els avenços en bio-
tecnologia que s’expliquen deixen de ser uns conceptes d’interès 
purament acadèmic que es poden trobar en llibres i articles espe-
cialitzats per esdevenir una cosa viva i propera. Això s’aconsegueix 
explicant a l’inici de cada sessió en què consistirà la pràctica i el 
seu fonament i, un cop finalitzada la pràctica, fent una posada en 
comú dels resultats obtinguts. 

El fet de combinar recerca i docència forma part de la forma-
ció com a investigadors. El professorat del curs investiga per què 
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li agrada, i aquesta passió per la recerca es nota quan s’explica 
un procés experimental. Segur que els alumnes del curs recor-
den aquesta passió i després la transmetran al seu propi alum-
nat de batxillerat quan els expliquin els mateixos temes. Si això 
s’aconsegueix, s’haurà acomplert un dels principals objectius del 
curs. A més a més, el professorat del curs posa un èmfasi especial 
a recordar al professorat de secundària que assisteix al curs que els 
uns i els altres són responsables d’establir ponts entre la universitat 
i les escoles, tant en l’aspecte pràctic com en el de coneixement, i 
entre tots han de fer partícip l’alumnat de secundària obligatòria i 
batxillerat de la passió que envolta el món de la recerca. 

L’alumnat del curs (professorat de secundària)
El professorat de secundària que assisteix any rere any al curs 

són en la seva majoria llicenciats en biologia, química o farmàcia. 
El fet que l’espectre d’edat sigui molt ampli destaca dues qües-

tions. La primera fa referència a l’esforç que molts professors fan per 
reciclar els seus coneixements i així ser més eficients de cara a educar 
el seu alumnat. La segona posa en relleu la velocitat a què avancen la 
ciència i el coneixement de la bioquímica i la biotecnologia. 

En aquestes pràctiques els participants tenen l’oportunitat de 
posar-se al dia respecte a tècniques descobertes fa tan sols deu 
anys i que no formaven part de cap programa d’estudis quan ells 
eren a la universitat. Tot i que els nous conceptes requereixen una 
explicació detallada, hi ha una qüestió fonamental: qualsevol avenç 
sempre es fonamenta sobre coneixements anteriors. Es procura 
seguir aquest mateix esquema en les pràctiques del curs, i per 
això el professorat del curs s’aproxima més a la figura del monitor 
o monitora que ajuda el seu alumnat a descobrir les coses per ell 
mateix, simplement encaminant el seu raonament en la direcció 
correcta. Això s’aconsegueix preguntant constantment quin camí 
seguirien per resoldre el problema pràctic. 

En acabar el curs ja són conscients que moltes tècniques 
experimentals que ens permeten separar, purificar i identificar 
molècules biològiques es basen simplement en dos o tres principis 
ben combinats en l’ordre apropiat. Tots coneixen els conceptes 
fonamentals necessaris per construir noves teories més complexes, 
simplement aplicant la lògica i el sentit comú. Amb aquest procés 
d’aprenentatge basat en l’experiència i el raonament més que no pas 
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simplement en l’aprenentatge de memòria s’aconsegueix que els 
conceptes quedin més clars. La constant participació de l’alumnat 
que requereix aquest mètode fa que les pràctiques siguin més ame-
nes, i s’estableix un vincle de proximitat entre el professorat del 
curs i els participants, creant l’ambient propici perquè sorgeixin 
preguntes espontànies o debats, fins i tot sobre altres temes rela-
cionats amb la ciència.

Les pràctiques
Les pràctiques escollides per fer aquest curs han estat triades 

amb cura, procurant que, malgrat utilitzar aparells sofisticats i 
basar-se en les tècniques més avançades de bioquímica i biotecno-
logia, la seva execució sigui senzilla i es pugin fer dins de l’horari 
del curs (amb l’estona lliure per esmorzar inclosa!). Com que no 
es vol que aquest capítol sigui una simple transcripció dels guions 
de tots els experiments que s’han dut a terme durant els deu anys 
d’aquests cursos, aquí introduirem un breu resum de tres pràcti-
ques i una part de la resta es trobarà esquematitza en la taula 1. 
D’altra banda, a la taula 2 es troben les pràctiques que, segons el 
professorat del curs i el de secundària, són fàcils de reproduir als 
laboratoris dels centres.

Determinació del grup sanguini mitjançant PCR
Una de les pràctiques més espectaculars és la determinació de 

l’Rh sanguini per PCR a partir de mostres de l’epiteli bucal. Aques-
tes mostres es prenen simplement rascant amb un escuradents 
l’interior de la galta, i a partir d’aquí es purifica el DNA genòmic 
i s’amplifica el gen de l’Rh. Els participants immediatament reco-
neixen aquest procediment perquè el relacionen amb d’altres que 
apareixen en sèries de televisió famoses. Però això no és la tele, 
sinó un laboratori d’investigació, i es topen amb la crua realitat de 
l’investigador: els experiments, com la bona cuina, requereixen el 
seu temps. A grans trets, en aquesta pràctica aprenen a manipular 
el DNA i el mecanisme de la reacció de la PCR (reacció en cadena 
de la polimerasa), que permet obtenir grans quantitats de DNA a 
partir d’una mostra minúscula. Aquesta tècnica ha revolucionat el 
món de la biomedicina i la biotecnologia, i està en la base de molts 
diagnòstics clínics. És una eina fonamental per a la enginyeria 
genètica. 
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Transferència gènica en 
eucariotes

Una part de la biotecnologia es 
dedica a produir molècules d’interès 
farmacològic. Aquest és l’aspecte que 
es pretén mostrar en la pràctica de la 
producció de proteïnes recombinants 
per mitjà de bacteris. Els participants 

aprenen a manipular genèticament als bacteris en benefici propi, 
perquè se’ls força a sintetitzar grans quantitats de la proteïna que 
ens interessa. En aquest cas es tracta de la GFP, una proteïna que 
emet fluorescència verda sota el llum ultraviolat, la qual cosa, a 
part de ser molt bonica, facilita el seguiment de l’expressió de la 
proteïna. 

Biomolècules: cerca d’informació 
a les bases de dades
El fet que més clarament remarca que es tracta d’un curs sobre 

els avenços en biotecnologia és la incorporació d’una sessió pràc-
tica que es fa exclusivament amb ordinadors. La bioinformàtica 
ha esdevingut una eina essencial en qualsevol laboratori, sigui per 
compartir informació a través d’articles amb la resta de la comu-
nitat científica, sigui per extreure resultats directament. En la era 
de la genòmica, l’anàlisi de la vasta informació genètica que hi ha 
disponible en els bancs de seqüències de DNA i proteïna requereix 
l’ús d’ordinadors i d’Internet. Aquesta és segurament la pràctica 
més nova per a tothom, perquè fa relativament poc que forma part 
dels programes d’estudis de biologia i bioquímica.

No es deixen de costat les mesures de seguretat, imprescindi-
bles perquè l’alumnat sàpiga com actuar dins del laboratori, ni es 
deixa d’explicar com cal gestionar els residus que es produeixen 
en cada pràctica. Per això, abans de començar la primera sessió i 
juntament amb tot el material del curs lliurat als participants, se’ls 
donen i al mateix temps es posen sobre la taula totes les normes 
de seguretat de treball en un laboratori de bioquímica i de biotec-
nologia. S’expliquen tots els elements de seguretat que hi ha en els 
laboratoris (on són i per a què serveixen) i, també, quins són i on 
són els recipients en què cal posar els residus per poder-los reciclar 
en alguns casos i eliminar en els altres.
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Avaluació de les pràctiques
Tot i la bona acceptació del curs, una de les crítiques més 

comunes és el fet que la majoria de pràctiques del curs no es poden 
traslladar i fer en un laboratori d’un centre de secundària, perquè 
es requereixen productes i aparells especialitzats fora de l’abast de 
qualsevol pressupost escolar. 

Per fer front a aquesta demanda, algunes de les pràctiques 
–com la purificació de DNA o la quantificació de greixos– estan 
presentades perquè es puguin desenvolupar sense cap problema 
econòmic de material o productes als laboratoris del batxillerat. 
A més a més, algunes de les pràctiques es poden dur a terme als 
centres de secundària amb unes capses especials (kits), preparades 
amb tot el material necessari per desenvolupar-les a classe: expe-
riències com el kit de transformació bacteriana, amb material per 
a 32 estudiants, o el kit de gens dins d’una ampolla o el d’explorar 
la immunologia amb un ELISA, o el kit de les ditades o petjades 

TAULA 1. ALTRES PRÀCTIQUES

Bioreactors: els bacteris com a fàbrica de proteïnes

■ Preparació d’inòculs

■ Cinètica del creixement bacterià

■ Disseny i tipus de fermentadors 

■ Sistemes de control

■ Escalat d’un procés: placa, matriu, fermentador

■ Recuperació i purificació de productes 

Microscòpia de làser confocal

■ Obtenció de les cèl.lules

■ Preparació de les mostres per immunocitoquímica

La immunocitoquímica és una tècnica emprada per detectar la presència d’una determinada 

proteïna a l’interior de cèl.lules aïllades o en seccions de teixits, mitjançant l’ús d’anticossos 

específics que s’hi uneixen i la seva posterior visualització.

■ Bloquejar i permeabilitzar

■ Incubar amb l’anticòs primari

■ Rentar i Incubar amb l’anticòs secundari 

■ Rentar, muntar i, finalment, 

■ Observar al microscopi confocal de fluorescència.
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del DNA o de les proteïnes. L’empresa BIO-RAD Laboratories, en el 
seu programa d’estàndards d’educació científica, permet adquirir 
aquests kits per poder fer totes aquestes experiències als laboratoris 
de secundària (a la figura es pot veure el material present en una 
d’aquestes caixes). 

En realitat, a l’hora de dissenyar el curs es procura que les pràc-
tiques es puguin traslladar a l’escola, però arriba un moment que, si 
això es fes per a totes les pràctiques, els professors es veurien obli-
gats a explicar i a fer demostracions només de conceptes clàssics en 
bioquímica, i aquest curs deixaria de tenir l’objectiu d’apropar les 
darreres innovacions. No obstant això, se’ls recorda constantment 
el plantejament del curs, i és que gràcies a aquestes pràctiques han 
vist amb els seus propis ulls tècniques i conceptes que fins una 
setmana abans només havien vist als llibres. Després de fer aquest 
curs, aquest professorat està en condicions d’explicar en primera 
persona les darreres innovacions científiques més importants, que 
segurament la gran majoria encara no havien estat ni descobertes 
quan ells estudiaven les respectives carreres.

Impressió personal
Al llarg de la carrera com a investigador, sorgeixen sovint les 

oportunitats de fer docència, sobretot quan la pròpia formació 
en l’àmbit de la recerca es desenvolupa dins de la universitat. Ser 
investigador no vol dir només establir les bases moleculars de greus 
malalties o descriure noves espècies de microorganismes, sinó, a 
més, ser capaç de transmetre tot aquest coneixement a la societat 
que se’n beneficia. És per això que representa un estímul i un motiu 
d’orgull participar en aquesta aventura. Totes les pràctiques que 
s’han descrit persegueixen un objectiu immediat –determinar l’Rh 
sanguini, produir una proteïna o analitzar la seqüència d’un gen–, 
però per aconseguir-los cal explicar una munió de petits conceptes 
sobre biologia o química. Així, immersos en la pràctica, els parti-
cipants van assimilant i incorporant a poc a poc tot el fonament 
teòric que hi ha darrere de cada experiment, i això ho aprofitaran 
el proper cop que estiguin davant de la seva classe, a punt per 
impartir una nova lliçó de ciència.
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TAULA 2. PRÀCTIQUES ASSEQUIBLES A SECUNDÀRIA

Aquí es mostren uns experiments que fàcilment es poden dur a terme en qualsevol laboratori d’un 

centre de secundària. Les guies són curtes però completes.

■ Quantificació i anàlisi de greixos

Obtenció d’un tros de material la quantitat de greix del qual volem mesurar. S’ha de deixar tota 

la nit en una mescla de dissolvents orgànics (hexà/isopropanol 3:2 v/v) amb agitació constant 

per fer l’extracció dels lípids. Cal filtrar i recollir l’extracte lipídic. Addició de sulfat de sodi, i s’ha 

d’agitar per inversió i deixar reposar. Es formen dues capes molt ben definides: la superior, d’hexà, 

conté els lípids que ens interessen, i la inferior, amb mescla d’isopropanol / aigua / sulfat de 

sodi, conté les substàncies polars no lipídiques. Se separa la capa superior i es passa a un motlle 

d’alumini (prèviament tarat). S’evapora l’hexà a la campana de gasos amb una font de calor 

adient. Es pesa de nou el motlle i la diferència de pes ens donarà la quantitat de lípids en la 

nostra mostra.

■ Aïllament del DNA

Triturem la mescla de 2-4 trossos de material del qual volem extreure el DNA amb una mica de 

NaCl, 10 ml d’aigua destil·lada i sorra en un morter. Filtrem en un embut amb llana de vidre. 

Afegim 1-2 ml de sabó (de qualsevol marca comercial), remenem sense fer bromera i deixem 

reposar uns 10 minuts. Després hi afegim el mateix volum, 11-12 ml d’etanol del 95% fred, tret 

del congelador, deixant-lo caure lentament per les parets de vidre perquè no es mesclin les 

dues fases. Si deixem reposar uns 5 minuts, apareixerà una interfase de color blanc amb el DNA. 

Podrem comprovar que és àcid amb qualsevol indicador de pH. 

■ El treball de recerca del batxillerat

Alguns dels treballs de recerca que l’alumnat de segon de batxillerat ha fet amb 

el suport del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat 

de Barcelona han estat prèviament pensats en els llargs debats sobre quins 

experiments poden servir. Aquí podem citar com a títols de treballs de recerca 

que porten l’empremta de les pràctiques fetes en aquest curs Tècniques de 

bioenginyeria: primer pas cap a un virus, Estudi de gens virtuals o Com actua el 

llevat Saccharomices cerevisiae en la fermentació de la cervesa.

A la figura veiem el document-llibre3 que es va enviar a tots els centres. Els seus 

continguts permeten una discussió àmplia, ja que l’¡explicació la fa un dels 

professors assistents al curs, que ja l’ha fet servir amb el seu alumnat. 
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Notes

1. Science Education Now: A renewed Pedagogy fort he Future of Europe, desenvolupat 

per una comissió d’experts per a la ciència i la investigació del Parlament Euro-

peu.

2. Per a més informació, es pot revisar l’article dels autors J.M. Fernández-Novell, 

E. Cid, R. Gomis, A. Barberà i J.J. & Guinovart titulat “A Biochemistry and 

Molecular Biology Course for Secondary School Teachers”, publicat a Bioche-

mistry and Molecular Biology Education, vol. 32, 378-380 del 2004. I també el capítol 

“Biotechnology, Microbiology and Secondary School”, del llibre Modern Multidis-

ciplinary Applied Microbiology. Exploiting Microbes and Their Interactions de Wiley-

VCH, editors del 2006 i de J.M. Fernández-Novell, D. Cifuentes, J.C. Ferrer i J.J. 

Guinovart.

3. Per a més informació, consulteu el llibre d’Edicions Universitat Barcelona, de 

J.M. Fernández-Novell, R. Fusté i J.J. Guinovart, editat l’any 2000 a la col·lecció 

“Gabinet d’Orientació Universitària” i titulat Temes de bioquímica. Treballs de 

recerca.

DANIEL CIFUENTES BUIRA és doctor en bioquímica.
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Avenços en bioquímica i biotecnologia

 Tots sabem que la tasca dià-
ria del professorat de l’ensenyament secundari obligatori està con-
dicionada pels continguts dels currículums que ha d’impartir. A 
més a més, tot això es pot complicar amb la selecció d’estratègies 
per fer arribar els continguts a l’alumnat, per incentivar l’afany de 
coneixença i per despertar la reflexió de l’alumnat sobre el perquè 
dels esdeveniments diaris i com es poden explicar. 

I si específicament parlem de les ciències experimentals els 
alumnes s’han de preguntar el què, el com i el quan es produeixen 
els avenços tecnològics actuals, ja que potser alguna vegada, 
hauran de prendre, sobre aquests avenços, decisions que podran 
afectar les seves pròpies vides i el conjunt de la societat. Analitzant 
en profunditat les demandes, es pot extreure que un dels reptes 
consisteix a donar resposta a com ensenyar a pensar i com fomentar 
les competències en recerca científica.

Una de les eines que té el professorat de secundària per supe-
rar aquest repte és estar al dia dels nous avenços i descobriments 
en ciència a través de la lectura del gran nombre de revistes 
d’investigació que es publiquen en tot el món, com Nature, Scien-
ce, Cell i d’altres editades en anglès. És clar que. per a una part 
d’aquest professorat, el problema és que estan en anglès, situació 
que cal anar millorant amb el temps i les noves generacions de pro-
fessorat. També hi ha revistes de ciència en castellà, com Investiga-
ción y Ciencia i les revistes oficials de les societats i col·legis oficials, 
com la revista de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular (SEBBM) o les dels col·legis de químics, com Química e 

Reflexions sobre les conferències 
de bioquímica i biotecnologia avui
Joan Enric Rodríguez-Gil i Carme Zaragoza
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Industria. Finalment, també en tenim en la nostra llengua, el català, 
com Omnis Cellula, Eureka o Ciències, per citar algunes de les publi-
cades per les universitats d’aquí, sense oblidar les de l’IEC en totes 
les seves seccions de ciència, ni les editades pels col·legis oficials 
de Catalunya relacionades amb la ciència.

Els avenços en ciència i, molt especialment en bioquímica i bio-
tecnologia, s’han produït a una velocitat vertiginosa en els darrers 
anys. Només cal pensar en el període temps que ha transcorregut 
entre l’obtenció d’insulina per als diabètics i el desxiframent del 
genoma humà, o la producció de plantes i animals transgènics i la 
teràpia gènica, entre d’altres.

Per això, el professorat de secundària en general i, concretament 
el relacionat amb l’àmbit de les ciències de la vida, necessita actua-
litzar els seus coneixements contínuament i, a més, ha de poder–los 
aplicar directament a la seva docència més immediata. La majoria 
de les vegades, la manca de material adient als laboratoris dels 
centres de secundària o la disminució constant d’hores lectives del 
currículum de les ciències experimentals fan que aquest professorat 
demani que els cursos de formació tinguin un vessant molt pràctic. 
Així, després es podran repetir els continguts i els procediments 
d’aquests experiments al seu nivell davant de l’alumnat. No deixa 
per això de ser una solució immediata del que necessita el profes-
sorat en un determinat moment. 

Amb l’afany de solucionar els problemes del dia a dia, s’oblida 
de la importància que té actualitzar-se en el pla “teòric”, allò que 
denominem xerrades o conferències. Aquestes sovint són menys-
tingudes per una part del professorat: “Un altre curs de teoria; 
com si no n’haguéssim fet prou a la carrera. Quin rotllo!”, poden 
arribar a pensar algunsde tal manera que fins i tot poden passar 
desapercebudes. No obstant això, creiem que les conferències són 
de gran transcendència si expliquen les últimes idees científiques, 
si divulguen els darrers descobriments i si inciten aquest professo-
rat a investigar una mica més sobre el tema concret que s’estigui 
tractant. 

Sempre s’ha parlat de la importància que té la formació con-
tinuada per al professorat de secundària. En qualsevol dels dos 
cursos Nous avenços en bioquímica i biologia molecular i Actualit-
zació en bioquímica i biotecnologia, els conferenciants, professorat 
de reconeguda vàlua, saben la gran importància d’estimular el 
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debat entre el professorat. Quan això s’aconsegueix, el professorat 
de secundària és capaç de transmetre totes aquestes noves idees 
i plantejaments científics al seu alumnat, tant de l’ESO com del 
batxillerat. 

El curs intenta ajustar les demandes i necessitats del professo-
rat, així com assolir un alt grau d’aplicabilitat dels seus continguts 
a les aules de secundària. En definitiva, es presenten aquestes 
xerrades-conferències com una nova eina per al professorat d’un 
nou segle, que s’ha d’enfrontar a una nova generació d’estudiants 
amb uns nous reptes: és a dir, per un costat, ensenyar i educar en 
bioquímica i biotecnologia des d’una nova perspectiva i, per l’altre, 
aprendre’ls. 

En la taula següent donem una petita pinzellada d’algunes de 
les conferències que s’han fet durant aquests deu anys d’impartició 
del curs, sense fer menció dels conferenciants que les han pronun-
ciat. No hem pretès tampoc fer una descripció detallada de totes i 
cadascuna d’elles atesa la brevetat de l’espai. La selecció no s’ha fet 
tampoc a partir de la importància dels temes.

De debò són importants els seminaris i cursos per 
a professors de secundària?
«La fecundació té lloc poc més o menys a l’atzar en qualsevol 

punt de l’oviducte», «durant la penetració, l’espermatozoide sols 
introdueix el cap dins de l’òvul, ja que la resta de la cèl·lula ja 
no serveix per a res», «tenir repeticions de cicles sexuals en les 
femelles és un fenomen habitual, natural i inevitable»: aquests i 
altres falsos tòpics són freqüents si consultem els llibres de text 
de l’ESO i del batxillerat en l’actual pla d’estudis. La persistència 
i pervivència d’aquests tòpics incorrectes i que donen als alumnes 
una visió esbiaixada i incompleta de la fisiologia de la reproducció 
semblen difícil d’entendre; el motiu és que els textos referents a 
aquest tema es van transmetent any rere any, des de fa com a mínim 
vint anys, obviant el fet que els avenços en fisiologia de la repro-
ducció han estat extraordinàriament ràpids en la darrera dècada. 
Aquest fet remarca clarament la distància que separa l’obtenció dels 
coneixements científics de la transmissió d’aquests coneixements 
als estudiants de secundària, distància que encara està més marca-
da si tenim en compte las diferents velocitats a què van l’obtenció, 
la transmissió i la divulgació d’aquests coneixements. Òbviament, 
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■ Localització de biomolècules 
 (com trobar una agulla en un paller). 
 S’ha de determinar la localització a l’interior cel.lular d’una 

proteïna o enzim concret. Dificultats: la cèl.lula eucariota 
presenta una complexitat molt elevada amb un gran nombre 
d’orgànuls i subestructures. La mida de les proteïnes en fa 
impossible l’observació directa, ni amb el microscopi més 
potent. 

 Propostes: utilitzar anticossos per a la immunolocalització de 
la proteïna en qüestió. El segon mètode és usar la proteïna 
verda fluorescent (green fluorescent protein, GFP).

■ Malalties gèniques i teràpia gènica. 
 Aquestes malalties són degudes a alteracions en les 

dotacions gèniques. Poden ser malalties cromosòmiques, 
s monogèniques i poligèniques. L’origen de totes pot ser 
congènit o hereditari. La teràpia gènica és la transferència 
d’àcids nucleics (DNA o RNA) a la cèl·lula amb una finalitat 
terapèutica; per poder aplicar-la cal conèixer la malaltia a 
nivell cel.lular i molecular.

■ Biotecnologia enzimàtica. 
 Enzims: produïts pel sistemes vius, són proteïnes amb propietats 

catalítiques. Com a catalitzadors, són eficients i altament 
específics per a una determinada reacció. Biotecnologia: 
ciència que estudia la utilització dels organismes vius o el 
seus productes per produir o modificar un producte per a la 
seva aplicació comercial. Green chemistry: és el disseny de 
nous productes químics i processos per reduir o eliminar l’ús i 
generació de substàncies perilloses.

CONFERÈNCIES
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 Estat nutritiu i dietètica. 
 Necessitem energia per treballar, fer un passeig o mantenir 

les activitats vitals, i l’obtenim dels aliments. Quan cremem els 
aliments ingerits, l’energia s’obté de l’oxidació dels nutrients 
(aigua, proteïnes, elements minerals, vitamines). La nutrició 
és el conjunt de processos que s’utilitzen per transformar i 
incorporar al nostre organisme les substàncies que es reben 
de fora en l’alimentació. La dietètica és l’art i la tècnica 
d’emprar els aliments de forma adequada. Mantenir un estat 
nutritiu bo és important per gaudir d’un estat bo de salut.

■ Bioquímica i ensenyament. 
 Relació entre el treball de recerca del batxillerat i les possibles 

ofertes de la universitat. Com donar expectatives reals de 
treball experimental a l’alumnat de secundària (ESO i/o 
batxillerat) més motivat per la recerca. Resolució de problemes 
entorn d’aquest treball de recerca i de caràcter general.

■ El semen de mamífer: mites i llegendes. 
 Els espermatozoides: el cap amb l’acrosoma i el nucli, després 

el coll, la peça intermèdia amb els mitocondris i la cua. Bio-
química en el camp de la reproducció.

S
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aquesta és una qüestió de gran importància, perquè afecta tots els 
àmbits del coneixement científic, no únicament la reproducció, i fa 
que en massa ocasions la informació que rep l’estudiant, especial-
ment durant el batxillerat, no sigui la més curosa i actualitzada.

Davant d’aquest problema greu, tenim alguna solució? De fet, 
sí que n’hi ha, però aquestes solucions no sempre són obvies. Així, 
per exemple, una situació ideal seria l’existència de mecanismes 
de comunicació directa entre els centres generadors d’informació, 
generalment las universitats, i els transmissors d’aquesta infor-
mació, és a dir, les escoles. Malauradament, l’establiment concret 
d’aquests mecanismes directes és un tema complex, que a la pràc-
tica sovint no és operatiu. Tenint en compte això, s’ha de valorar 
positivament l’existència d’algunes alternatives pràctiques. Dins 
d’aquestes, potser la més fàcil i natural és la transmissió directa 
dels nous coneixements, no tant a l’estructura escolar en si, sinó als 
membres que han de fer efectiva la transmissió de coneixement als 
alumnes, és a dir, els professors. Aquesta alternativa és relativament 
còmoda i assequible, encara que molt millorable, atesa la certa faci-
litat que té el fet de transmetre aquests coneixements a grups més 
o menys amplis de professors. 

Així doncs, resulta obvi que, en las condicions actuals de 
l’ensenyament, tant secundari com universitari, la realització de 
seminaris i cursos de formació i reciclatge per a professors és 
una eina absolutament fonamental i imprescindible per millorar 
l’educació en ciència d’una societat en permanent canvi i evolució. 
Dins d’aquest àmbit, els cursos oferts aquí són una mostra fefaent i 
actual de la vigència d’aquest concepte. D’altra banda, s’ha de tenir 
en compte que la validesa d’aquests seminaris i conferències depe-
nen en bona mesura del grau de qualitat i dedicació del personal 
que imparteix les classes. Sobre aquest punt, és clar que la mitjana 
del personal captat per participar en aquests cursos durant tots 
aquests anys ha estat molt elevada. De fet, la idoneïtat del personal 
que ha de transmetre la informació és de la màxima importància, 
malgrat que en ocasions no és un punt especialment valorat quan 
es planteja la seva captació. Aquest fet es produeix perquè les 
característiques òptimes que ha de tenir un bon transmissor de 
coneixements no són sempre obvies. Així, en el cas de la transmis-
sió de coneixements científics, un bon comunicador no solament 
ha de conèixer de primera mà aquells coneixements que ha de 
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impartir, sinó que també ha 
d’haver-los interioritzat de 
tal manera que pugui expre-
ssar-los de la manera més 
lògica i clara possible. 

Tots dos punts són de 
gran importància, perquè 
no és estranya la figura de 
l’investigador o científic que, 
tot i ser una figura reco-
neguda i important dins el 
seu àmbit de treball, no és, 
en canvi, capaç de transme-
tre els seus coneixements de 
manera clara i concisa. 

Tenint en compte que el públic a qui va destinada la divulgació 
el formen professors amb una àrea de coneixement per força molt 
extensa i més aviat generalista, la utilització de divulgadors feixucs 
o excessivament tecnicistes anirà en perjudici de l’objectiu final 
dels seminaris: dotar el professorat d’uns coneixements clars i pre-
cisos perquè els puguin desenvolupar davant dels seus alumnes. 

Per tant, la figura d’un investigador que alhora tingui una mani-
festa vocació docent, acompanyada de la tècnica de transmissió 
de coneixements adequada, seria la ideal per a l’optimització dels 
seminaris i cursos de formació. Avui en dia i en el nostre entorn, 
el lloc ideal on trobar figures amb la doble experiència, investiga-
dora i docent, és la universitat. No és d’estranyar, doncs, que una 
bona part del personal utilitzat per a la impartició d’aquests cursos 
siguin o professors universitaris o personal adscrit d’una manera o 
altra al món universitari, que són, en definitiva, els qui tenen més 
experiència en la combinació de les tasques docents i investigado-
res.

Així doncs, fins ara hem pogut constatar que la impartició de 
seminaris i cursos de divulgació continus que marquin l’evolució 
del pensament i les descobertes científiques és una eina avui en 
dia insubstituïble per a la millora docent en l’àmbit de l’educació 
secundària. 

Aquest fet és indiscutible, però, mirant-ho des del vessant del 
professorat impartidor dels cursos, no ens ha de fer oblidar un altre 
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aspecte molt positiu d’aquesta eina de treball: l’oportunitat que es 
dóna al professor encarregat de la divulgació d’obrir-se a fora del 
seu món, en general tancat i amb un contacte escàs amb la socie-
tat que el sustenta. Per tant, el fet d’impartir cursos a professorat 
d’educació secundària representa, per al personal universitari, una 
oportunitat de trobar-se amb les necessitats docents d’un col·lectiu 
que és molt diferent del seu, però que alhora es troba a la base de 
la feina que fa el professor universitari (no oblidem que l’estudiant 
de secundària d’avui serà l’universitari de demà). 

Això, sens dubte, té efectes beneficiosos sobre l’investigador/
divulgador, que es veu obligat a fer l’esforç necessari per adaptar-se 
als nous requeriments de la societat on viu. A més, aquesta faceta 
divulgadora dota d’un nou contingut la tasca universitària, sovint 
acusada de poc realista i allunyada de las necessitats de la societat 
en què es desenvolupa, apropant-la més així a l’esmentada societat 
i les seves realitats. Per tant, la interacció divulgador/professors és 
un acte de doble direcció, amb beneficis mutus importants, que 
ajuda a millorar la comprensió de la nostra societat per part de 
l’alumnat. 

Com a punt final, volem afegir que els lectors recordaran que 
uns paràgrafs més amunt repetíem tres citacions relatives a la re-
producció de mamífers que havíem qualificat de falsos tòpics. 

Com a curiositat, direm, en primer lloc, que la fecundació no té 
lloc poc més o menys a l’atzar en qualsevol punt de l’oviducte, sinó 
que es produeix, sempre, en una zona anatòmica molt concreta, la 
unió uterotubàrica, i que els espermatozoides i els oòcits (no òvuls) 
tenen tota una sèrie de mecanismes fisiològics i bioquímics molt 
complexos que garanteixen la trobada d’ambdós tipus cel·lulars en 
l’esmentada zona anatòmica. Així doncs, no hi ha atzar a la fecun-
dació, la qual cosa explica l’alta eficiència d’aquest fenomen. 

En segon, lloc, durant la penetració, l’espermatozoide s’intro-
dueix tot sencer dins l’oòcit atès que la resta de la cèl·lula porta 
components, com ara un centríol, absolutament indispensable per 
al correcte desenvolupament embrionari posterior. Aquesta és una 
de las raons per les qual, la partenogènesi és molt difícil en mamí-
fers, mentre que sí que es pot trobar en altres animals. 

Finalment i en tercer lloc, tenir repeticions de cicles sexuals en 
les femelles no és un fenomen habitual, natural i inevitable, ja que 
en una immensíssima majoria d’espècies les femelles dissenyen la 
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seva fisiologia reproductiva per dirigir-la a una optimització màxi-
ma del seu rendiment. Per tant, les repeticions de cicles, freqüents 
en la dona, no són des d’un punt de vista evolutiu un fenomen 
natural, i estan a la base d’un bon nombre de problemes reproduc-
tius associats a l’espècie humana. En conseqüència, compte amb 
els llocs comuns, que poden provocar una mala interpretació de 
la nostra realitat quotidiana, encara que el tema original en què es 
mostra aquest tòpic sembli de poca repercussió social. 

JOAN ENRIC RODRÍGUEZ GIL és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 

CARME ZARAGOZA és professora de secundària de l’IES Can Vilumara.



Octavi Fullat, 
premi Ramon Fuster

Octavi Fullat



C O L ∙ L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

97

P
re

m
i 

R
a

m
o

n
 F

u
st

e
r

 El 16 d’octubre del 2008 
es va lliurar el Premi Ramon Fuster a Octavi Fullat en un acte 
presidit per Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de 
Catalunya. Hi va intervenir també el periodista Josep Cuní, que va 
glossar la figura del premiat davant del nombrós públic assistent.  

El Premi Ramon Fuster va néixer l’any 1979 amb la voluntat 
de reconèixer la tasca dels col·legiats que s’havien distingit per la 
defensa de la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit de la docèn-
cia. La Junta de Govern de l’època va decidir donar-li el nom de 
qui fou el nostre degà des del 1969 fins al 1976, en homenatge a 
la seva memòria. 

Des del 1980 diverses personalitats, pertanyents a un ampli 
ventall de disciplines, han rebut aquest guardó: Maria Aurèlia 
Capmany, Joan Triadú, Ramon Aramon, Albert Balcells, Josep M. 
Casacuberta, Enric Lluch, Oriol Martorell, Joaquim Montoriol, 
Josep Ruaix, Joan Ruiz i Calonja, Carme Serrallonga, Josep 
Vallverdú, Martí Boada i Maria Teresa Codina, Ramon Juncosa, 
Josep Solans, Marta Mata, Manuel Satué, Joaquim M. Puyal. Jordi 
Sarsanedas i l’Institut Escola

En aquesta edició, la Junta de Govern ha decidit concedir el 
premi a Octavi Fullat per la seva cabdal contribució a les exi-
gències d’innovació i reflexió en el camp de l’educació i per haver 
bastit una obra considerable, persistent i qualitativament notable 
a favor de la cultura i la pedagogia catalanes.

Tot seguit trobareu el discurs de Josep Cuní i les paraules que 
Octavi Fullat va adreçar als assistents a l’acte.
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 Gràcies per comptar amb 
mi a l’hora de fer la presentació del guardonat. De fet, començo a 
témer que els membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats em tinguin al seu arxiu com l’especialista 
en Octavi Fullat, ja que el darrer cop que vaig ser aquí va ser també 
per parlar de l’admirat intel·lectual i presentar el seu llibre La meva 
llibertat. La seva, és clar! 

Res més lluny doncs d’aquesta possibilitat, i per raons diverses. 
Una, no em crec capaç de ser especialista en cap gran cosa. Dues, 
la meva identitat i nacionalitat no coincideixen amb les de les per-
sones que sí que l’han estudiat a fons, l’Octavi, i per això van ser 
capaces de fer-ne tesis doctorals: a Itàlia, Portugal i Estats Units 
–Mèxic, si tenim en compte l’origen i no la residència de Sandra 
Rudzki. I tres, em temo que fins i tot aquestes tres estudioses es 
van quedar curtes, ja que una cosa és estudiar el pensament de l’il-
lustre educador, i una altra de molt diferent, la personalitat, encara 
més rica, de l’home de lletres, incansable investigador, infatigable 
viatger, polèmic analista i independent ciutadà capaç de rebatre 
qualsevol tesi des del coneixement històric i evolutiu de la lògica 
i la raó. Precisament per això, és ja natural en ell aplicar sempre 
el sentit comú i fer veure la frivolitat de l’inculte i la petulància de 
l’agosarat. 

Hi ha també una altra raó per no poder ni voler ser l’especialista 
en el mestre de mestres. I és precisament per aquesta simplificació 
en l’especificitat que ens caracteritza. Ja sabem que a casa nostra 
tenim una tendència natural a buscar l’oracle per a cada cas, cada 

Parlament de Josep Cuní
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cosa, cada tema o cada icona. I que un cop creiem que l’hem tro-
bat, ja no ens en cal cap més. Som així de reduccionistes. D’aquí 
que aquell ingenu passa a ser el referent, se l’etiqueta com a tal i 
sempre més se’l relaciona amb el cas, la cosa, el tema o la icona. 
Contràriament, mai més no pot treure’s la identificació del damunt. 
Identificació que, en múltiples ocasions, acaba arrossegant com un 
llast de la seva vida, per acabar revoltant-se contra el motiu que ha 
estat centre dels seus estudis durant un temps, però que mai no va 
pretendre que ho fos de la seva existència. Però com que amb un 
que representi qualsevol col·lectiu il·lustre ja en tenim prou, a més, 
ens acabem permetent el luxe de perdre de vista altres fons d’ins-
piració, estudi o il·luminació intel·lectual i menystenir l’amplitud 
d’un horitzó que pot no tenir abast. I aquest és el cas del nostre 
home, de qui no sempre s’ha parlat prou entre nosaltres, mentre 
que el món de les ciències educatives i del pensament el buscaven, 
el citaven, el traduïen i l’homenatjaven.

Ell, però, ho acceptava tal com li venia i mai no va defallir ni 
tenir cap intenció d’abandonar aquesta trista, pobra, bruta i dissor-
tada pàtria, com va definir-la Espriu, més enllà del temps en què 
la situació política i la seva expulsió de la universitat el porten a 
recórrer món. I a cercar després la possibilitat d’ampliar estudis a 
París per tornar i enriquir-nos una mica més a tots. Especialment 
als seus alumnes, que l’elogien encara avui com ell elogia les figures 
de Lévi-Strauss o Michel Foucault, de qui va ser deixeble directe. 
Entre molts d’altres. Tot un luxe a l’abast de molt pocs.

De dreta a esquerra:

Josep Cuní, Josefina

Cambra, Pasqual

Maragall, Octavi Fullat

i Francesc Danés

PERE VIRGILI
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Fixem-nos doncs, que la fugi-
da representa en el temps una 
recuperació ampliada de l’estu-
diós, perquè, de cada pas i de 
cada moment, n’ha sabut treure 
el profit de qui mai no en té prou 
i de qui sempre en vol més, de 
coneixement, de profit de la cir-
cumstància, de lectura positiva 
d’una situació, d’aprofundiment 

de la raó de ser i d’existir. Per això, ell mateix s’ha aplicat l’essència 
llatina del verb «ambular – ambulare», que, com el mateix Octavi 
Fullat escriu en el preàmbul de la seva novel·la Viatge inacabat, 
de l’any 1990, pels romans significava «caminar», «passejar-se», 
«anar anant i venint». En definitiva, «posar-se en marxa abans 
d’iniciar la marxa», «caminar abans de caminar». No crec, doncs, 
que hagi fet cap pas endebades. Si més no, conscientment, fins a 
recollir avui el premi Ramon Fuster de mans dels seus iguals, els 
companys d’afanys i fatigues, reunits en aquest Col·legi, de la Junta 
de Govern del qual va ser membre entre els anys 1977 i 1983, uns 
anys decisius pels canvis que va provocar i l’empenta que va tenir. 
Va ser just a partir de la primera junta que ja no presidia qui dóna 
nom al premi que avui es lliura al Dr. Fullat. Va ser, però, quan el 
país caminava cap a la ruta llavors incerta d’una transició que ens 
allunyava d’aquell dictador que va entrar a les vides de persones de 
la seva generació «vomitant la metralla des del seu buc de guerra 
Canarias, i classes i danses van tremolar», escriu l’Octavi al primer 
volum de les seves memòries, aviat ampliades en el segon, que està 
a punt de sortir.

És allà on es descobreix l’àmplia dimensió de qui va néixer 
«entre dos cadàvers, minúsculs, però cadàvers». El del seu germà 
Jordi el va avançar just cinc dies abans del naixement de l’avui 
homenatjat, segons li va etzibar el mossèn. 

Va néixer aprenent a sobreviure i ha sobreviscut ensenyant a no 
morir. I per això va fer seva aquella màxima de Jaume Balmes quan 
va dir que «només la intel·ligència s’examina a ella mateixa» per 
sotmetre’s cada dia a la revàlida del coneixement ampliat i passar 
després a examinar amb rigor, prudència i docència milers i milers 
d’alumnes que han après amb l’Octavi que una cosa és dir i una 

Josep Cuní | PERE VIRGILI
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altra de molt diferent, pensar. 
Que com va dir el clàssic, «un 
moment de pensar equival a 
una hora de parlar».

L’Octavi parla, és clar que 
sí. I molt. Però poques vegades 
diu alguna cosa que no hagi 
pensat. I la gran majoria, quan 
se l’interpel·la sobre qüestions 
de l’actualitat que encara no ha 
tingut temps de pair, busca en el disc dur del seu cervell la frase, 
el pensament, la cita o l’episodi dels seus vastos coneixements, i 
relaciona el gest o la gesta amb la saviesa del clàssic o la lliçó del 
mestre. També per aquestes mateixes raons ell ha estat un bon 
mestre. I no ha tingut inconvenient a parlar clar de l’educació i 
l’ensenyament. I trencar motlles o obrir camins. Fins i tot anar a 
contracorrent en èpoques no tan llunyanes en què ens volien fer 
creure que aquelles noves tendències eren la solució als problemes 
endèmics de l’escola, tot i que el temps, inescrutable i inapel·lable, 
ha demostrat que tampoc. Per això ara aquells mateixos que ens 
feien passar bou per bèstia grossa són els que, de vegades de cor, 
de vegades amb cinisme, reclamen recuperar la memòria, tornar a 
l’esforç i no perdre de vista la disciplina, eines imprescindibles per 
a una escola que Octavi Fullat ha defensat amb la força aferrissada 
de la seva potència intel·lectual. Una escola lliure però culta, alegre 
però ordenada, compromesa però eficient, modèlica però plural. 

No és estrany, doncs, que la Junta de Govern li concedeixi avui 
aquest Premi Ramon Fuster «per la seva capacitat de contribuir a 
les exigències d’innovació i reflexió en el camp de l’educació; per 
haver bastit una obra considerable, persistent i qualitativament 
notable a favor de la cultura i la pedagogia catalanes». 

I jo afegiria, «per ajudar-nos a tots a escriure, a llegir i... a 
pensar». Per això ell sempre mira la televisió que li provoca menys 
nàusea.

Enhorabona, Octavi!

Pasqual Maragall | PERE 

VIRGILI
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 Sol afectuós sobre l’àgora ate-
nenca. Primavera del 399 aC. S’hi troben el jove Eutifró, vestit 
amb elegància, perfumat, i el vell Sòcrates, amb túnica descurada 
i cabells al vent. Són davant del palau de justícia, on l’arcont rei 
jutja.

–Què fas aquí, Eutifró? –li pregunta Sòcrates.
–Vinc per acusar el meu pare d’asèbeia, d’impietat.

Sebas significava «veneració», «respecte», fins i tot «estupe-
facció». S’ha traduït per «pietat». Eu-sebi volia dir persona molt 
respectuosa. La sèbeia o pietat més punyent era la tinguda amb 
els déus de la ciutat. A-sèbeia fou manca de respecte; és a dir, 
impietat. 

–Però, com és possible, Eutifró, que acusis el que t’ha engendrat 
precisament d’asèbeia.

–Mira, Sòcrates, el meu pare ha deixat morir un servent i no 
l’ha volgut salvar.

–No veig gens clar, benvolgut Eutifró, que el teu progenitor hagi 
delinquit contra la pietat.

Bufava un oratjol agradós que portava sentor de mar. Fins i tot 
feia fresca.

–I tu, Sòcrates, què hi fas davant de la Casa dels Judicis?

No hem comès pecat 
d’asèbeia
Octavi Fullat i Genís
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–En Melitos m’ha acusat formalment d’asèbeia, impietat, respec-
te dels déus d’Atenes.

Tenim, per cert, el text de l’acusació. Estava redactat amb les 
paraules següents:

 Melitos fill de Melitos, del demos de Pithos, contra Sòcrates fill de 

Sofronisc. Sòcrates ha delinquit pel fet de no creure en els déus en 

el quals Atenes creu. A més, ha introduït nous daimons. Pena de 

mort.

Melitos era tan jove que la seva barba encara feia riure. Ho 
assegura Plató. Sembla que fou subornat per Ànitos. Melitos en fou 
només l’instrument.

Els membres del jurat condemnen a mort Sòcrates. Cicuta. 
Foren 300 vots contra 220. A Atenes moriria la força de preguntar. 
El filòsof va caminar tranquil cap al desenllaç final. 

El diàleg Fedó, escrit per Plató probablement l’any 385 aC, 
dibuixa de forma magistral les últimes hores de Sòcrates. Diu així 
en la versió de la Fundació Bernat Metge:

 –Critó: No vagis de pressa a beure la metzina. Encara tens temps!

 –Sòcrates: De beure la metzina una mica més tard, jo no penso que 

en tragués cap profit, llevat del de fer-me ridícul als meus ulls.

 ...

Octavi Fullat durant

la seva intervenció

PERE VIRGILI
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 –Critó: Quan el vam veure mentre bevia..., se m’escolaven les llà-

grimes a raig...

 Ja se li havia refredat gairebé tota la zona del baix ventre...

 Poc després, es va estremir. Li destapen la cara: tenia la vista fixa. 

Critó, en veure-ho, li va tancar la boca i els ulls.

Ara, a punt de fer 81 anys, quan llegeixo aquest text em pregun-
to: qui em tancarà a mi boca i ulls quan la vista resti fixa i clavada 
per sempre? Voldria que fos una mà que m’hagi estimat. En queda 
alguna? Em diuen: no pensis en aquestes coses; no saps quan arri-
baran. Mireu: prop del meu poble d’Alforja s’hi troben els cingles 
roig i blanc. Damunt, molts dies hi dorm una boira tan espessa que 
no permet veure l’espadat que és a tan sols un parell de passes. El 
mateix em succeeix a mi: la mort m’espera a dues gambades, però 
la broma és tan compacta que no me la deixa ni tan sols entrellucar. 
Cauré. Timba inextingible.

Premi Ramon Fuster i Rabés. Com puc relacionar-lo amb la asè-
beia o bé amb l’eusèbeia de què he parlat? Benvolguda degana: cap 
Eutifró ni tampoc cap Melitos no podrà acusar el Col·legi de Doc-
tors i de Llicenciats de Catalunya d’haver delinquit contra el déus 
de la ciutat; és a dir, de Catalunya. Ramon Fuster és un d’aquests 
déus nostres. Any rere any, aquest Premi compon i constitueix un 
acte de pietat col·lectiu als nostres déus catalans. El meu paper? 
No he estat res més, com a premiat, que l’instrument emprat per a 
aquest acte d’eusèbeia. En són testimonis tots els ací presents.

Enhorabona al Col·legi per la seva actuació ciutadana. 
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1. Introducció
Darrerament, tots els països desenvolupats dediquen molts 

recursos a millorar la qualitat de l’educació dels seus ciutadans. 
Les reunions periòdiques dels ministres d’Educació dels països de 
la UE, per exemple, poden ser útils per adoptar resolucions d’àmbit 
europeu dirigides a la millora d’aquesta qualitat tan desitjada. Ara 
bé, cal tenir present que sabem menys coses dels sistemes educatius 
de les que ens pensem. I segurament moltes menys de les que ens 
caldria saber perquè poguessin millorar d’una manera realment 
significativa. Encara més, és molt possible que les que més ens inte-
ressaria saber no les puguem arribar a esbrinar mai, per causa de 
la seva pròpia naturalesa. Potser per això una de les peticions més 
repetides des de l’any 2000 és la necessitat de comptar amb un con-
junt comparable d’indicadors de l’educació que ajudin a conèixer 
millor els diferents sistemes educatius i puguin ajudar els polítics 
en la presa de decisions. Cal recordar que el Consell Europeu de 
Lisboa, celebrat el març de l’any 2000, va ser el començament 
d’un llarg camí cap a l’obtenció d’uns objectius educatius europeus 
comuns que, previsiblement, s’han d’assolir a finals de l’any 2010.

Per aquesta raó, la majoria dels països ja han pres mesures 
destinades a conèixer millor els problemes educatius i han elaborat 
els darrers anys els seus propis sistemes nacionals d’indicadors 
d’Educació, seguint les pautes establertes pel Projecte d’Indicadors 
Internacionals dels Sistemes Educatius (INES) de l’OCDE en els 
successius reculls internacionals d’indicadors d’Educació que ha anat 
publicant amb el mateix títol Education at a glance. OECD Indicators. 
D’altra banda, potser fóra bo no oblidar que l’OCDE és una organització 
fonamentalment econòmica, amb totes les implicacions que això com-
porta.

Els estudis PISA i el PISA 2006 
a Catalunya
(Programme for International Student Assessment)
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Podem parlar de diferents tipus d’indicadors d’Educació. Alguns, 
com els indicadors de context, es concreten en dades de tipus esta-
dístic relativament fàcils d’obtenir, mentre que calen estudis especí-
fics més llargs i complicats per obtenir-ne d’altres. Els indicadors de 
processos i els de resultats educatius són d’aquests últims. 

El Projecte PISA (Programme for International Student Assess-
ment), que ara ens ocupa, és un dels estudis que es van dissenyar 
per obtenir indicadors de resultats. Estableix, sobre els resultats 
educatius de l’alumnat, un cicle regular d’estudis internacionals 
dels diferents països que hi participen quan acaba l’ensenyament 
obligatori. 

En aquest article no comentarem a bastament els resultats del 
PISA 2006, que es poden consultar des del passat mes de desembre 
en nombroses publicacions de l’OCDE i altres organismes nacionals 
i internacionals; també el Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu de Catalunya ha publicat un avançament dels resultats de 
Catalunya del PISA 2006 i ara en prepara una ampliació de propera 
aparició. Aquí comentarem, fonamentalment, els objectius del PISA, 
el tipus de proves emprades i com es desenvolupa la seva elaboració. 
Tanmateix, no podrem deixar de comentar, ni que sigui de manera 
breu, alguns resultats obtinguts per l’alumnat de Catalunya.

2. Objectius dels estudis PISA
L’objectiu principal dels estudis PISA és obtenir de manera siste-

màtica i contínua dades sobre el rendiment acadèmic de l’alumnat 
de 15 anys en comprensió lectora, matemàtiques i ciències de la 
naturalesa, que permetin confeccionar un conjunt d’indicadors 
bàsics que proporcionaran als ciutadans, als educadors i als admi-
nistradors educatius un perfil dels coneixements, destreses i com-
petències de l’alumnat de cada país quan finalitza l’ensenyament 
obligatori, així com un conjunt d’indicadors contextuals que 
s’espera que clarifiquin les relacions entre aquestes destreses i les 
variables demogràfiques, socials, econòmiques i educatives que les 
condicionen. 

D’altra banda, els resultats que s’obtenen permeten establir 
comparacions internacionals entre els països participants, ja que 
proporcionen punts de referència comuns per valorar els rendi-
ments aconseguits per cada sistema educatiu. Un altre dels objec-
tius que es persegueixen amb la implantació d’aquest cicle regular 
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d’estudis és oferir indicadors de les tendències dels resultats edu-
catius a través del temps. 

L’estudi PISA no és una avaluació curricular que pretén avaluar tot 
allò que l’alumnat ha après a l’escola, atès que les proves que es pro-
posen no corresponen a la majoria de temes tractats a les nostres au-
les, i aquesta és una dada important que convé tenir present. És una 
avaluació dels coneixements i habilitats que se suposa que ha de tenir 
un alumne/a que és a prop d’acabar la seva escolaritat obligatòria i pot-
ser a punt d’incorporar-se al mercat laboral o de continuar estudis no 
obligatoris. Precisament el caràcter no curricular del PISA facilita que 
els resultats entre països amb currículums molt diferents siguin com-
parables, amb independència de la manera com s’organitzen en cada 
país. Així doncs, si bé pensem que, com a mínim, es discutible afi rmar 
que les proves PISA avaluen el sistema educatiu de cada país, tot i això, 
estem convençuts que ens proporcionen indicadors de resultats que 
poden ser molt útils per complementar altres indicadors i ajudar-nos 
a valorar la situació relativa de l’educació de cada país (Prats, 2005).

Cal remarcar que el PISA és un model dinàmic que pretén 
estudiar l’aprenentatge continu al llarg de la vida i l’adaptació amb 
èxit a les circumstàncies de canvi que previsiblement afectaran la 
vida professional futura dels actuals estudiants. El PISA també vol 
esbrinar si l’escola proporciona a l’alumnat els estris bàsics necessa-
ris per afrontar amb possibilitats d’èxit el seu futur laboral. També 
convé saber que les proves corresponents s’apliquen de manera que 
cada estudiant fa l’examen en la llengua d’instrucció que es fa servir 
a l’escola que l’educa.

PISA no exclou el coneixement i la comprensió basats en el 
currículum, però avalua bàsicament l’adquisició d’habilitats i con-
ceptes més amplis que permeten aplicar el coneixement en contex-
tos de la vida real; per això no està limitat pel denominador comú 
d’allò que s’ensenya específicament a les escoles dels països parti-
cipants. Aquest èmfasi d’avaluar en funció del grau d’assoliment 
i de conceptes amplis és particularment significatiu a la llum de 
la preocupació de les nacions per desenvolupar el capital humà, 
que l’OCDE defineix com «el coneixement, les habilitats, les com-
petències i altres atributs dels individus que són rellevants per al 
benestar personal, social i econòmic». 

Mitjançant l’avaluació directa dels coneixements i de les habi-
litats prop del final de l’escolarització obligatòria, PISA examina el 
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grau de preparació del jovent per a la vida adulta i, fins a cert punt, 
l’efectivitat dels sistemes educatius. La seva ambició és avaluar el 
rendiment en relació amb els objectius subjacents dels sistemes 
educatius (tal i com els defineix la societat) i no en relació amb 
l’ensenyament i l’aprenentatge d’un grup de coneixements. Aquest 
enfocament del rendiment educatiu és necessari si es vol fomentar 
que les escoles i els sistemes educatius se centrin en els reptes que 
planteja la societat moderna (Marc conceptual PISA 2006).

3. Procediment seguit en la mesura del rendiment 
de l’alumnat
La mesura del rendiment de l’alumnat en el PISA es fa mit-

jançant proves escrites. En el moment de l’aplicació de les proves, 
l’alumnat ha de respondre un quadernet d’examen amb, aproxi-
madament, 65 preguntes per a un total de dues hores d’avaluació. 
En l’avaluació es fan servir les preguntes que abasten els diferents 
aspectes descrits en el marc conceptual.

Cada unitat d’avaluació consta d’un material d’estímul inicial 
específic, que pot ser un escrit breu, o un text al qual pot acom-
panyar una taula, un gràfic o un diagrama. A continuació hi ha els 
ítems, que són un grup de preguntes de tipus divers, relacionades 
amb l’estímul inicial, que es qualifiquen independentment. Cadas-
cun dels ítems s’identifica per un codi determinat (lletres i núme-
ros) que indica el text al qual fa referència i l’ordre que ocupa dins 
de cada unitat d’avaluació.

La raó que justifica que el PISA utilitzi aquesta estructura és 
l’opció d’emprar contextos que siguin ben realistes i que reflec-
teixin la complexitat de les situacions reals, tot fent un ús eficient 
del temps dedicat a la prova. Fer servir situacions sobre les quals 
es poden plantejar diverses preguntes, en lloc de fer preguntes dife-
rents sobre un nombre més ampli de situacions, redueix el temps 
global necessari perquè l’alumnat es familiaritzi amb el material 
relacionat amb cada pregunta. Tanmateix, la necessitat de fer que 
la puntuació de cada ítem sigui independent de la dels altres dins 
d’una unitat també s’ha de tenir en compte. Com que aquest enfo-
cament redueix el nombre de contextos d’avaluació, és important 
assegurar-se que hi ha una gamma suficient de contextos per tal de 
minimitzar la parcialitat de l’elecció. 
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4. L’estudi PISA 2006
En el PISA 2006, que és una continuació dels estudis PISA 2000 

i PISA 2003 anteriors, hi han participat 57 països, 30 dels quals són 
membres de l’OCDE, i també diferents regions i comunitats autò-
nomes que han ampliat la mostra per poder tenir resultats propis 
comparables. Així doncs, hi han pres part al voltant de 400.000 
alumnes de 15 anys representant un total de 20 milions de joves 
d’arreu del món. Espanya hi ha pres part com a país, però per tal de 
poder tenir resultats propis, també han ampliat la mostra Catalunya 
i nou comunitats autònomes més de l’Estat espanyol.

En el PISA 2006 s’han avaluat, sobretot, les ciències i també la 
comprensió lectora i les matemàtiques. En aquesta ocasió també 
s’han avaluat actituds de l’alumnat envers la ciència, ja que algunes 
preguntes relacionades amb aquest tema s’han inclòs dins de la part 
de la prova que avalua coneixements.

Per avaluar les ciències, el projecte PISA ha definit la compe-
tència científica. Fer servir el terme «competència científica» en 
lloc de «ciència» posa de manifest la importància que es dóna a 
l’aplicació del coneixement científic en el context de les situacions 
de la vida diària, comparat amb la simple reproducció del coneixe-
ment científic escolar tradicional. La capacitat de l’alumnat per 
posar en pràctica les seves competències científiques implica tant 
un coneixement de la ciència com una comprensió de les caracte-
rístiques de la ciència com a via per adquirir coneixement, és a dir, 
un coneixement sobre la ciència. 

La competència científica, d’acord amb el PISA 2006, es refereix a:

■ El coneixement científic de cada individu i la utilització d’aquest 
coneixement per identificar preguntes, adquirir nous coneixements, 
explicar fenòmens científics i extreure conclusions basades en pro-
ves sobre temes relacionats amb les ciències.

■ Entendre les característiques essencials d’una ciència com a forma 
de coneixement i recerca humans.

■ Tenir la consciència de com les ciències i la tecnologia donen forma 
als nostres entorns materials, intel·lectuals i culturals.

■ La voluntat per comprometre’s en temes relacionats amb les ciències 
i amb les idees de la ciència com a ciutadà reflexiu.
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L’avaluació de ciències de PISA 2006 dóna prioritat a les com-
petències científiques següents:

4.1. Competències científiques de PISA 2006
Identificar temes i qüestions científics
Aquesta competència inclou reconèixer preguntes que seria pos-

sible investigar científicament en una situació donada i reconèixer 
paraules clau per tal de buscar informació científica sobre un tema 
determinat.
■ Reconèixer temes que es poden investigar científicament.
■ Identificar paraules clau per fer la recerca d’informació científica.
■ Reconèixer les característiques clau d’una investigació científica.

Explicar fenòmens científicament
Aquesta competència inclou descriure o interpretar fenòmens i 

predir canvis, i pot implicar reconèixer o identificar les descripcio-
ns, les explicacions i les prediccions apropiades.
■ Aplicar coneixements de ciència a una situació concreta.
■ Descriure o interpretar fenòmens de manera científica i predir can-

vis.
■ Identificar descripcions, explicacions i prediccions apropiades.

Utilitzar proves i evidències científiques
Aquesta competència requereix que l’alumnat entengui els 

descobriments científics com a proves vàlides per fer preguntes o 
extreure conclusions.
■ Interpretar proves científiques i elaborar i comunicar conclusions.
■ Identificar els supòsits, les proves i els raonaments que hi ha darrere 

de les conclusions.
■ Reflexionar sobre les implicacions socials dels desenvolupaments 

científics i tecnològics.

Cada unitat d’avaluació del PISA 2006 incorpora fins a quatre o 
cinc exercicis cognitius. Cada exercici pressuposa l’ús predominant 
d’una de les competències avaluades i requereix l’ús de coneixe-
ments o bé de la ciència o bé sobre la ciència. En la majoria dels 
casos s’avalua més d’una competència i més d’una categoria de 
coneixement (mitjançant ítems diferents) dins d’una determinada 
unitat. 
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El disseny de la prova permet elaborar una escala de rendi-
ment científic que associa cada pregunta a una puntuació segons 
la seva dificultat; alhora, l’estudi PISA agrupa les competències 
científiques en sis nivells de competència diferents. La creació de 
sis nivells de competències presenta una situació en què l’alumnat 
obté una gamma de resultats que s’agrupen en categories senzilles 
en una escala contínua. S’ha aplicat un criteri fàcil d’entendre en 
assignar a cada alumne/a el nivell que li correspon segons els seus 
resultats i se’l col·loca en el nivell més alt en què s’espera que con-
testi correctament la majoria dels ítems d’avaluació.

Per facilitar la interpretació dels resultats obtinguts per l’alumnat 
que ha participat a les proves s’ha elaborat una escala de puntuació 
amb una mitjana de 500 punts i una desviació típica de 100, entre 
tots els països de l’OCDE. D’aquesta manera, la puntuació global de 
la majoria de l’alumnat que ha participat en les proves, al voltant 
de dos terços, se situa entre els 400 i els 600 punts.

5. Instruments d’avaluació
El PISA 2006 es va dissenyar seguint un procés interactiu entre 

el Consorci PISA, els diferents grups de treball creats per l’OCDE, 
el PGB (PISA Governing Board) i experts de diferents països. Els 
països participants han estat consultats i han pogut valorar els 
ítems proposats que es van testar en una prova pilot l’any 2005. La 
descripció del «Marc conceptual per a l’avaluació PISA 2006»1 va 
proporcionar la base per desenvolupar els instruments d’avaluació. 
Aquest marc conceptual ha facilitat un llenguatge comú i ha estat 
el vehicle de participació per consensuar els objectius a mesurar i 
poder desenvolupar els ítems de les proves.

En aquest article ens limitarem a comentar de manera més 
àmplia la part de les proves de ciències, que va ser la matèria prin-
cipal de les proves del 2006. 

Es van elaborar un total de 37 unitats de ciències amb 108 ítems 
i, a més, 32 preguntes d’actitud envers la ciència, per poder rela-
cionar els rendiments amb les respostes de l’alumnat. De les unitats 
de ciències, 13 es van extreure de les proposades per alguns dels 
països participants, 23 es van obtenir de l’equip del Consorci i una 
provenia de l’estudi TIMMS (Trends in International Mathematics 
and Science Study). Les proves també varen incloure 48 ítems de 
matemàtiques i 28 de comprensió lectora.
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La tipologia dels ítems va ser variada. Així, n’hi havia 36 de res-
posta oberta que van ser corregits per professors entrenats i qualifi-
cats, a partir d’unes pautes de correcció marcades per l’organització 
i molt detallades. D’altra banda, els 5 ítems de resposta tancada 
oferien unes possibilitats de resposta concretes i l’alumnat havia 
d’escollir la correcta. Els 29 ítems de resposta múltiple complexa 
oferien a l’alumnat una sèrie d’opcions i l’alumnat havia d’encerclar 
la que creia correcta. I, finalment, els 38 ítems restants, de resposta 
múltiple, demanaven als alumnes que encerclessin la resposta ver-
tadera d’entre quatre o cinc opcions possibles. Vegem a continuació 
el detall de la distribució dels ítems de ciències:

ÍTEMS SEGONS LES COMPETÈNCIES AVALUADES

Competències Nombre  Elecció Elecció  Resposta Resposta
 d’ítems múltiple múltiple  tancada oberta
   complexa

Identificar la ciència 24 9 10 0 5

Explicar la ciència 53 22 11 4 16

Fer servir la ciència 31 7 8 1 15

Total 108 38 29 5 36

Com es veu en la taula anterior, la subescala «Explicar els fenòmens 
científics» va tenir el pes més important de la prova, ja que gairebé la 
meitat d’ítems proposats corresponien a aquesta competència.

D’altra banda, si estudiem la tipologia dels ítems segons els 
continguts avaluats, veurem que els sistemes vius, els tecnològics 
i els relatius a la investigació científica són els més nombrosos. La 
taula següent mostra el detall de la distribució.

ÍTEMS SEGONS ELS CONTINGUTS AVALUATS

Àrea de continguts Nombre  Elecció Elecció  Resposta Resposta
 d’ítems múltiple múltiple  tancada oberta
   complexa

Sistemes físics 17 8 3 2 4

Sistemes vius 25 9 7 1 8

Terra i espai 12 5 2 1 4

Sistemes tecnològics 24 9 10 0 5

Investigació científica 25 9 10 0 6

Explicacions científiques 21 5 4 1 11

Total 108 38 29 5 36
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Si ens referim a les situacions o els contextos que es tenen en 
compte en les proves per circumscriure’ls a situacions que siguin 
conegudes i quotidianes a l’alumnat, veiem que el social és el pre-
ferent, ja que engloba més de la meitat dels ítems proposats, en 
concret 59.

ÍTEMS SEGONS EL CONTEXT AVALUAT

Situació o context Nombre  Elecció Elecció  Resposta Resposta
 d’ítems múltiple múltiple  tancada oberta
   complexa

Personal 29 13 6 4 6

Social 59 21 16 0 22

Global 20 4 7 1 8

Total 108 38 29 5 36 

6.  Característiques de l’estudi PISA 2006 
 a Catalunya
6.1 Mostra
Tant el nombre de centres que va constituir la mostra de 

Catalunya com la selecció dels centres i l’alumnat que va partici-
par en les proves va córrer a càrrec del consorci PISA 2006, se-
guint els requeriments tècnics establerts per l’organització i 
tenint en compte la titularitat dels centres i la seva distribució terri-
torial. Hi ha algunes característiques de la mostra que convé conèi-
xer amb detall i que poden ser útils a l’hora d’interpretar els resultats:

A Catalunya hi van participar un total de 51 centres: 29 de 
públics i 22 de privats o privats concertats, amb un total de 1.527 
alumnes dels quals 784 eren noies i 743, nois. D’aquest alumnat de 
15 anys que hi va participar, el 73,0% cursava 4t d’ESO, el 24,2% 
3r d’ESO i el 2,8% 2n d’ESO.

Quant al lloc de naixement de l’alumnat, segons les seves res-
postes de la informació recollida en els qüestionaris, el 90,9% són 
nascuts a Espanya i el 9,1% han nascut en un altre país. 

7. Alguns resultats del PISA 2006 a Catalunya
A continuació comentarem alguns dels resultats obtinguts 

per l’alumnat de Catalunya. Començarem pels resultats globals 
i després ens centrarem en els continguts que s’han avaluat en 
ciències.
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Els resultats de Catalunya en cadascun dels àmbits avaluats 
estan per sota de la mitjana de l’OCDE i lleugerament per sobre de 
la mitjana espanyola. Això passa en totes les àrees avaluades, com 
podem comprovar en la taula següent.

RESULTATS GLOBALS PER ÀMBITS AVALUATS

Rendiment/Països Catalunya Espanya OCDE

Ciències de la naturalesa 491 488 500

Matemàtiques 488 480 498

Comprensió lectora 477 461 492

Per tal de situar millor aquests resultats i tenir així una imatge 
més real, direm també que, en l’àrea de ciències, la puntuació de 
l’alumnat de Catalunya és molt a prop de l’obtinguda per països 
com Suècia, Polònia, Dinamarca, França, Croàcia, Islàndia, Letònia, 
Estats Units, Espanya, Lituània, Eslovàquia, Noruega i Luxemburg.

L’anàlisi dels resultats ens permet diferenciar la puntuació entre 
els nois i les noies. 

RENDIMENT/SEXE NOIES NOIS

Ciències de la naturalesa 487 496

Matemàtiques 482 493

Comprensió lectora 490 463

Les noies de Catalunya han obtingut en competència científica 
una puntuació mitjana de 487 punts que, tot i ser més baixa, ha 
estat estadísticament propera a l’aconseguida pels nois, que és de 
496 punts. Tant els nois com les noies s’han classificat en el nivell 3 
de l’escala. En canvi, Les noies de Catalunya han obtingut en com-
prensió lectora una puntuació mitjana de 490 punts, significativa-
ment superior a l’aconseguida pels nois, que és de 463 punts. En 
matemàtiques, les noies de Catalunya han obtingut una puntuació 
mitjana de 482 punts, que tot i ser més baixa, és estadísticament 
propera a l’aconseguida pels nois, que és de 493 punts.

D’altra banda, els resultats per competències són tots molt 
semblants i es pot constatar que entre ells hi ha poca dispersió, 
sense cap competència amb resultats significativament diferents a 
les altres.
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RESULTATS DE CADA COMPETÈNCIA CIENTÍFICA

Competències/Països Catalunya Espanya OCDE

Identificar la ciència 492 489 499

Explicar la ciència 490 490 500

Fer servir la ciència 493 485 499

Total ciències 491 488 500

Podem advertir una diferencia de resultats més elevada quan 
comprovem els rendiments obtinguts en els continguts avaluats. 
Així, l’alumnat de Catalunya ha obtingut millors puntuacions en 
els ítems de la Terra i l’espai i, en canvi, una puntuació més baixa 
en els ítems corresponents als sistemes físics.

RESULTATS EN CONTINGUTS DE CIÈNCIES

Àrees de continguts Catalunya Espanya OCDE

Sistemes físics 483 477 500

Sistemes vius 490 498 502

Terra i espai 502 493 500

8. Consideracions finals
La puntuació global obtinguda per l’alumnat de la mostra de 

Catalunya en ciències de la naturalesa, l’àmbit prioritari de l’estudi 
del 2006, ha estat de 491 punts; tot i ser relativament baixa, és 
estadísticament propera a la de la mitjana de l’OCDE i lleugera-
ment millor que la mitjana espanyola. No podem estar satisfets dels 
resultats obtinguts i és evident que cal millorar-los, però tampoc 
no creiem que siguin uns resultats catastròfics. Com que l’estudi 
PISA també valora els resultats de l’alumnat segons les seves carac-
terístiques pròpies relacionades amb l’extracció social i econòmica, 
amb el tipus de centre en què estan escolaritzats, amb el sexe, etc., 
una anàlisi correcta dels resultats s’hauria de relacionar també amb 
altres indicadors de context o de la història del sistema educatiu 
de cada país. Per posar només un exemple, el nivell de formació 
de la població és un dels indicadors que no s’ha d’oblidar a l’hora 
d’explicar els resultats generals de cada país. D’altra banda, cal 
tenir present que l’estudi PISA no avalua la major part dels coneixe-
ments que s’ensenyen a les nostres escoles o instituts, que són de 
gran importància per a la formació dels ciutadans i ciutadanes. 
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Cal recordar també que les proves i els qüestionaris són els 
mateixos a tots els països que hi han participat i que, per tant, 
s’adrecen a actors de sistemes educatius molt diferents, amb tota 
la dificultat d’interpretació que això comporta. També creiem que 
és arriscat comparar sistemes educatius de països tan diferents, 
perquè alguns ja tenen una llarga trajectòria en el si d’un estat de 
benestar mentre que altres encara són lluny de poder-hi accedir. En 
el cas del sistema educatiu català, no es pot oblidar que ha sofert 
una àmplia transformació relativament recent i que fa només 25 
anys, més de la meitat dels joves de 15 anys de Catalunya no esta-
ven ni tan sols escolaritzats.

Finalment, estem convençuts que l’estudi PISA pot ser un 
instrument útil d’avaluació atès que proporciona dades sobre la 
formació del jovent de 15-16 anys quan acaba o hauria d’acabar 
la seva educació obligatòria i permet fer comparacions interessants 
amb altres països. El seu objectiu primer era obtenir un conjunt 
d’indicadors de resultats que proporcionessin als ciutadans, edu-
cadors i administradors un perfil dels coneixements, destreses i 
competències dels estudiants de cada país, així com indicadors 
contextuals per clarificar la relació entre el rendiment acadèmic 
i les variables demogràfiques, socials, econòmiques i educatives. 
Cal tenir present, doncs, que els resultats que proporciona aquest 
estudi són només indicadors i que, per tant, s’han d’utilitzar amb 
molta prudència i amb poques afirmacions rotundes, tot i que ben 
emprats poden ser molt útils.
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 Els nens llegeixen millor. La 
generalització d’una metodologia constructivista en l’ensenyament 
de la lectoescriptura, ja fa uns quants anys, ha generat lectors 
comprensius, que identifiquen mots i oracions en una seqüència, 
i ha reduït el percentatge de lectors “sil·labejants”, massa ocupats 
en la lectura del “a-ra-em-sem-bla-que-ho-en-tenc” per entendre 
el que llegien. Pel camí, però, hem perdut l’ortografia i, de rebot, 
l’habilitat de gestionar i mostrar la informació, en un text, de mane-
ra crítica i entenedora. El valor, innegable, del contingut, al costat 
de l’adopció acrítica de models textuals, han devaluat la funció 
conductora del text: la forma.

El problema dels dèficits en les habilitats d’escriptura, que 
s’arrossega fins a la universitat, és un problema conegut i com-
plex. Certament, tots voldríem que les competències bàsiques 
d’escriptura s’haguessin assolit al final de la formació preuniversi-
tària: els dèficits comunicatius —l’escriptura entre d’altres— consti-
tueixen un obstacle per a la formació específica dels futurs profes-
sionals, i motiven, en molts casos, la mediocritat o el fracàs (a la 
universitat i, si s’hi arriba, en la vida professional). Però la realitat 
de les aules ens mostra que molts dels estudiants que arriben a la 
universitat no tenen les competències comunicatives que caldria 
esperar. Alguns sí que les han assolit: són estudiants d’èxit, que 
entenen el que llegeixen i són capaços d’explicar i defensar les idees 
en un text escrit. D’altres, pocs, difícilment les assoliran: necessi-
taran massa temps i esforços per entendre els textos que no han 
après a llegir de manera crítica, i fracassaran a l’hora d’explicar i 

L’escriptura dels 
universitaris
Núria Alturo
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defensar allò que no han entès. A uns tercers, la majoria, els podem 
ajudar. Però quan ho hem de fer, i com ho hem de fer, forma part de 
la complexitat del problema.

L’habilitat d’escriptura no és una competència que es té o no 
es té. Els estudiants que accedeixen als estudis universitaris tenen 
competències comunicatives: saben entendre un discurs oral i 
escrit, saben parlar i escriure. Les seves competències genèriques 
en aquestes habilitats es corresponen a les de la població general; 
més o menys formada, però en general capaç de moure’s amb 
comoditat en les situacions comunicatives pròpies de la vida quo-
tidiana. El que no tenen aquests estudiants (o no tots tenen) són les 
competències específiques que requereix la formació superior: el 
domini del pensament crític i l’estratègia discursiva, que es mani-
festa, en l’escriptura, en la capacitat d’ordenar de manera lògica la 
informació, de detectar i corregir contradiccions (pròpies i d’altri), 
d’elaborar les idees i discernir les rellevants de les secundàries i 
de les prescindibles, d’usar els recursos gramaticals i textuals que 
faciliten la interpretació adequada del text per part del lector, de 
dotar el text de les qualitats pròpies del gènere a què correspon 
(inclosa, si és el cas, la correcció en relació amb la normativa de la 
llengua). Les habilitats dels estudiants de primer any d’universitat 
en relació amb cadascun d’aquests aspectes són molt irregulars: hi 
ha diferències entre estudiants, com ja hem comentat, i també hi ha 
diferències –i això és molt significatiu– en les facetes de l’escriptura 
que un mateix estudiant és capaç de gestionar: hi ha, així, estu-
diants que desconeixen la diferència entre exposar raons contràries 
i defensar una posició particular, però que són capaços d’escriure 
sense errors ortogràfics; o estudiants que apliquen de manera 
irreflexiva estructures model d’ordenació de la informació, que els 
proporcionen una carcassa endreçada per encabir-hi la informació, 
però que no els impedeixen de cometre errors de coherència; o 
estudiants capaços d’escriure textos perfectament coherents, però 
amb un ús deficient de la puntuació, que trenca la cohesió i torba 
la lectura; o estudiants capaços d’escriure un bon text, però que, en 
canvi, semblen incapaços de resoldre un mal aprenentatge d’algun 
aspecte de l’ortografia o la gramàtica normatives. 

Els problemes que trobem provenen, d’una banda, de les 
aptituds personals dels mateixos estudiants: alguns més hàbils 
en el raonament lògic, d’altres més atents al repertori lingüístic 
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i la correcció formal, d’altres capaços de gestionar les idees i la 
forma al mateix temps. A més, aquests problemes reflecteixen la 
trajectòria personal de cada estudiant pel que fa a l’aprenentatge 
de l’escriptura: si ha anat desenvolupant de manera progressiva, 
o amb interrupcions, les seves habilitats; si ha adquirit recursos 
per a la valoració autònoma i la millora constant dels seus propis 
textos o, en canvi, ha rutinitzat i fixat un estil d’escriptura. Alhora, 
els dèficits de molts estudiants pel que fa a la comprensió lectora, 
que perjudiquen clarament l’habilitat d’escriptura, evidencien un 
predomini d’estratègies de lectura superficial, en prejudici de la 
lectura analítica, que segurament podem atribuir a factors socials 
com la multiplicitat de fonts i canals d’informació a què té accés 
l’estudiant, però també a la sobrecàrrega de treball dels estudiants 
en la formació preuniversitària, i especialment al batxillerat. 

D’altra banda, el suport que els estudiants troben a l’escola i a 
l’institut, pel que fa a l’aprenentatge de l’escriptura, és segurament 
molt irregular: els mateixos professors han rebut, de vegades, una 
formació inadequada pel que fa al desenvolupament de les seves 
habilitats d’expressió escrita, segurament com a resultat d’una llarga 
tradició d’ensenyament de la llengua més descriptiva i prescriptiva 
que instrumental; i només la professionalitat i el sentit comú han 
fet que alguns orientessin de manera adequada la seva tasca docent. 
Els llibres de text no els han ajudat gaire: l’èmfasi en els continguts 
teòrics i descriptius de la llengua (els fonemes, les funcions sintàc-
tiques, els tipus de text...) afavoreix que les estratègies pràctiques 
de la producció de textos ocupin un lloc secundari. Tampoc hi 
han ajudat les hores de què disposa el professor fora de l’aula per 
revisar els textos produïts pels seus estudiants; ni el nombre, massa 
alt, d’estudiants que ha d’atendre: no és possible fer amb menys 
de quinze o vint minuts una revisió qualitativa d’una redacció de 
tres-centes paraules en la qual el professor identifiqui la pertinèn-
cia de la informació seleccionada, l’organització lògica de les idees, 
la progressió del tema en el text, l’ús significatiu de la puntuació, 
l’adequació al gènere, etc. i anoti a més les seves observacions de 
manera comprensible per a l’estudiant. Si el temps de què disposa 
el professor es redueix a un màxim de cinc minuts, l’única revisió 
possible és la que repassa l’adequació a les convencions ortogràfi-
ques i de gramàtica normativa, el lèxic normatiu, i l’encaix del text 
en una carcassa textual prefixada. La perpetuació d’aquestes con-
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dicions al llarg dels quinze anys de formació preuniversitària té els 
efectes que hem comentat, que no ens han de sorprendre. 

L’ensenyament de la llengua ha de millorar. Els llibres de text 
han de subordinar a l’ús instrumental els continguts teòrics i 
descriptius. La coordinació entre els professors de llengua, de les 
diverses llengües, que ja es fa en algunes escoles i instituts, pot 
reduir el temps dedicat a les nocions teòriques comunes a totes les 
llengües i pot donar més temps al treball de comprensió i produc-
ció de textos en les llengües particulars. La formació dels professors 
ha de donar més pes a la funció instrumental de la llengua: la dels 
professors de llengua i la dels d’altres matèries. L’escriptura és el 
reflex del pensament individual, i els professors de llengua hem de 
ser capaços de reconèixer les diferències en els estils de raonament 
dels nostres estudiants i en les seves habilitats d’expressió, i hem 
de tenir recursos per dotar-los d’estratègies que els ajudin a madu-
rar en l’escriptura de manera autònoma. Els professors d’altres 
matèries han de millorar, si cal, les seves pròpies competències 
comunicatives, i han de saber proporcionar models per a l’ús de 
l’escriptura en els gèneres propis de cada camp del coneixement, 
adequats a cada nivell educatiu. La coordinació entre els professors 
de les diverses àrees de coneixement ha de servir per rendibilitzar 
el temps d’estudi i afavorir la lectura analítica dels textos acadè-
mics. La solució no passa per reduir les hores de llengua a l’escola o 
a l’institut, com s’ha proposat darrerament, sinó per consolidar allò 
que funciona i millorar allò que sabem que no funciona. El canvi ja 
ha començat, en part: en els darrers anys hem observat una millora 
en les competències d’expressió escrita dels estudiants que arriba-
ven a la universitat; l’estabilització del currículum després d’uns 
anys de rodatge de la gran reforma educativa que va reorganitzar 
els cicles de formació preuniversitària (que inicialment va rebaixar 
de manera preocupant les competències genèriques i específiques 
dels estudiants), la introducció del treball de recerca al batxillerat 
(encara que conduït amb més o menys èxit), el redimensionament 
gradual del paper de les noves tecnologies en l’educació (que cada 
cop més reconeixem com a eina i no com a objecte d’aprenentatge) 
han tingut, sens dubte, efectes positius. Al mateix temps, l’aposta 
(encara que tímida) per la formació en competències comunicati-
ves en alguns ensenyaments universitaris (que abandonava expe-
riències prèvies de control a través d’un examen acreditatiu, que 
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s’havien demostrat insuficients), ha començat a donar resultats. 
Però queda molt per fer.

La universitat no s’hauria d’ocupar de formar els estudiants en 
les competències d’expressió escrita. Certament. Però mentre una 
part important dels estudiants universitaris arribi a les nostres 
aules amb dèficits importants d’expressió escrita el problema no es 
pot ignorar. Les competències genèriques no són ni menys ni tan 
importants com les competències específiques de les titulacions. 
Són una altra cosa que cal valorar en paral·lel: un instrument de 
treball per a l’estudiant i el futur professional. Si l’estudiant no 
adquireix habilitats comunicatives òptimes en la llengua pròpia i en 
altres llengües de treball, s’amaga l’assoliment de les competències 
específiques de la titulació: un bon químic deixa de «ser-ho»  si 
no és capaç de comunicar les seves idees. En canvi, en condicio-
ns d’èxit, quan s’han assolit les competències comunicatives, el 
que podem veure en un llicenciat, allò que destaca, són les seves 
competències específiques pel que fa al camp de coneixement en 
el qual s’ha format (la física, l’economia, la filologia, la medicina, 
la psicologia, la història...). En aquesta situació les competències 
comunicatives no es noten –precisament perquè hi són. Si ignorem 
els dèficits d’expressió escrita dels universitaris perpetuarem el 
problema: perquè els nous llicenciats o graduats, que no s’hauran 
format de manera suficient en aquesta habilitat, seran les noves 
generacions de professors i de professionals que reproduiran, en 
els seus àmbits de treball, els dèficits expressius de les generacions 
anteriors. 

NÚRIA ALTURO és Filòloga. Professora de la Universitat de Barcelona.
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De què parlem quan parlem 
de traduir documentals*
Mercè López Arnabat

The nature documentaries are as absurdly action-packed as the soap-operas,

where a life’s worth of divorce, adultery, and sudden death are crammed

 into a week’s worth of watching—trying to understand «nature» from watching

Wild Kingdom is as tough as trying to understand «life» from watching Dynasty.

BILL MCKIBBEN
1

 Un ós blanc camina per la 
neu. Un peu pelut, la neu que cruix. L’ós blanc s’atura. Un musell 
que s’aixeca i ensuma l’aire. De sobte, l’ós blanc es tomba cap a la 
càmera.

Qualsevol animal que aparegui en pantalla entre els plans 3 i 
4 tindrà, per a l’espectador, els dies comptats. Això passa perquè 
la gramàtica visual del documental té punts en comú amb la de 
la ficció. Establim una relació de causa-efecte entre el pla de la 
presa i els del depredador perquè donem per fet que s’han filmat al 
mateix lloc i a la mateixa hora, de la mateixa manera que acceptem 
que el peu i el musell pertanyen al mateix ós que hem vist enfocat 
de lluny. La realitat pot ser força diferent, però: el que hem sentit 
cruixir no era la neu, sinó una mitja farcida de pólvores,2 i l’ós no 
ha ensumat cap presa potencial, sinó la carmanyola que ha desta-
pat un membre de l’equip de filmació situat providencialment –o 
estratègicament– darrere mateix de la càmera.

És lògic que a aquest grau d’artifici en el procés de filmació,3 
sonorització i muntatge li correspongui un grau d’elaboració 
equivalent en el procés de redacció i/o edició4 dels elements ver-
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bals (narració, intervencions a càmera i entrevistes). La pràctica 
professional del traductor audiovisual demostra que aquest grau 
d’elaboració existeix (i, de fet, no hi ha cap llibre sobre la creació 
de documentals que no hi dediqui almenys un capítol),5 però la 
dicotomia documental/ficció comporta el risc d’associar el factor 
storytelling exclusivament amb el món de la ficció i de descuidar-lo 
en el cas del documental.

La programació de documentals de Televisió de Catalunya és 
àmplia i variada, i inclou, bàsicament i en ordre decreixent de 
minuts emesos, documentals d’autor, d’actualitat i «tota la resta». 
A diferència dels documentals d’autor, que són projectes eminent-
ment personals, entre els que constitueixen el nostre pa de cada dia 
n’hi ha molts de produïts per la maquinària que alimenta els canals 
televisius temàtics (Discovery Channel, History Channel, National 
Geographic, Animal Planet). Val a dir que la bibliografia encara és 
força refractària a tractar aquests productes.

Els documentals d’autor (Capturing the Friedmans, per exemple, 
d’Andrew Jarecki) se solen emetre subtitulats i, per tant, segueixen 
un procés de traducció específic. En el cas dels reportatges d’ac-
tualitat, el traductor (en el benentès que hagi estat informat que 
aquell producte s’emetrà dins l’espai 60 minuts, per exemple) també 
seguirà unes pautes de redacció establertes i destinades a reforçar 
la immediatesa de la proposta. Però la gran majoria de documen-
tals que traduïm pertanyen a la tercera categoria, la de productes 
imperibles i d’autoria difusa.

Un autor pot escollir entre seguir les regles de l’storytelling 
(verbal i no verbal) o bé subvertir-les fins allà on vulgui sense fer 
concessions ni al mercat ni a un públic televisiu que, de fet, pot 
no ser el seu. Quant als reportatges, toquen temes tan candents 
que, per a l’espectador de televisió a qui agrada estar informat del 
que passa al món, seran de visió obligada amb independència del 
format i de la factura estilística (la qual cosa, és clar, no vol dir que 
aquesta no pugui ser excel·lent). Però què ens pot animar a hores 
d’ara a mirar-nos encara un altre documental sobre les cornudes de 
l’illa de Cocos?

Les respostes a la pregunta que acabo de formular poden ser 
molt diferents (imatges encara més espectaculars, un punt de vista 
insòlit, etc.), però totes afectaran d’una manera o d’una altra el 
contingut verbal del documental (costa imaginar-se un documental 
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mut que no sigui d’autor) i, per tant, la traducció. Totes, també, 
aspiraran a combinar informació o educació amb entreteniment: és 
el que s’anomena edu-tainment. Que els documentals no serveixen 
únicament per entretenir ho demostren dades com ara les 100.000 
lliures esterlines que es van recaptar al Regne Unit durant els 
quinze dies posteriors a l’emissió de la minisèrie Orangutan Diaries 
(Dia a dia amb els orangutans), coproduïda per la BBC i Animal 
Planet. Però fins i tot el documental més compromès (i no tots ho 
són) necessita mantenir l’interès de l’espectador fins al final del 
metratge.

El ventall de temes que cobreixen els documentals que traduïm 
més sovint és cada vegada més ampli: als més tradicionals (fauna, 
història i arqueologia, geografia humana, ciència) s’hi han anat 
sumant la literatura, la cuina, l’esport, la música, l’arquitectura... 
Cada àrea pot comportar dificultats específiques (terminologia, 
referències, coneixements previs), però la classificació temàtica no 
és l’única possible ni l’única que afecta la traducció. També hem de 
tenir en compte el públic (nens, joves, adults) a què va dirigit cada 
documental i els factors estilístics: registre (o registres) i to (èpic, 
poètic, humorístic, periodístic, etc.).

Naturalment, els esforços del traductor han de tenir continuïtat 
a la sala de doblatge (i molt sovint n’hi tenen, afortunadament), i 
el to i el registre de la traducció (que, idealment, seran «audibles» 
des del primer «paràgraf») s’han de convertir en el to i el registre de 
la locució. Altrament (un text humorístic entonat amb solemnitat 
o un text èpic entonat amb desgana, per exemple), el resultat final 
pot ser grotesc. Ja hem vist que l’artifici no està reservat a la ficció; 
la interpretació tampoc ho ha d’estar.

A la varietat de temes (vegeu els avatars del programa Cànon) 
i estils encara hi hem d’afegir la varietat de formes de traducció, 
derivades de la naturalesa diversa de les imatges que integren molts 
documentals. Així, traduirem el text del narrador invisible i omnis-
cient sabent que serà una veu en off; el text del presentador (que 
pot ser la mateixa persona que el narrador però que no té per què 
fer servir el mateix registre en tots dos papers) i el dels talking heads 
(testimonis i especialistes) sabent que seran veus superposades, i, 
finalment, el de les imatges d’arxiu, els inserits i les cançons sabent 
que seran subtítols.

Obro un parèntesi. A més d’invisible i omniscient, el narrador 
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continua sent majoritàriament masculí (potser per això se n’ha dit 
tradicionalment voice of God), i no sé fins a quin punt es pot justi-
ficar que a vegades el doblatge respecti més el sexe de la veu (parlo 
de narradors cent per cent incorporis, naturalment) que no pas el 
timbre i la personalitat. A propòsit d’aquest últim factor, crec que, 
de tant en tant, es podria fer un esforç per conservar el valor afegit 
que aporta a la versió original el càsting de determinats narradors 
perfectament identificables per l’espectador. També penso que es 
podria estudiar l’accés a la narració documental de les variants 
lingüístiques que –per raons de coherència i viabilitat– no tenen 
accés al doblatge de ficció.

El voice-over també es fa servir per traduir intervencions inci-
dentals (paraules dites davant de la càmera però no a la càmera) 
que formen part d’escenes d’ambientació o d’enllaç. A vegades són 
fragments molt breus, descontextualitzats i amb un so defectuós, 
però, si són mínimament intel·ligibles (que estiguin transcrits o no 
és indiferent) sóc del parer que convé traduir-los per no cosificar 
les persones que hi apareixen.

En el cas de les entrevistes a testimonis i especialistes, la locució 
del voice-over encara fa pensar (innecessàriament, trobo) en una 
traducció simultània. En el cas de les intervencions a càmera del 
presentador, ja s’han doblat productes que han obligat a adoptar 
una locució més natural i amb més modulacions. Espero que les 
coses continuïn per aquest camí, perquè, cada vegada més, el pro-
tagonista de la narració documental és l’herpetòleg i no el rèptil, 
l’arqueòleg i no la piràmide (això quan no ens trobem traduint 
autèntics docusoaps com ara la sèrie Faking It): qui té ganes de sen-
tir cinquanta minuts de locució monòtona superposada a una veu 
original que es desborda d’entusiasme?

Fins i tot en el cas de les entrevistes, és molt discutible que el 
criteri de la credibilitat hagi de prevaler sobre el de l’amenitat. Si 
un equip de la BBC es desplaça per segona vegada a Dinamarca per 
tornar a entrevistar un enginyer que s’havia mostrat massa reservat 
davant la càmera,6 val la pena que la versió doblada se’n beneficiï.

Bona part dels inserits dels documentals serveixen per identifi-
car una o més vegades les persones entrevistades, i inclouen, a més 
del nom, el càrrec (per als especialistes) i la relació amb el protago-
nista o amb els fets (per als testimonis). Si aquestes dades figuren a 
la pantalla o a la transcripció, les dificultats de traducció solen ser 



C O L ∙ L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

127

d’adaptació cultural: a què equivaldria aquest càrrec?, com en dic 
d’aquesta institució? (Als documentals d’egiptologia, per exemple, 
hi surt sovint el senyor Hawass, que té al seu càrrec les antiquities 
del seu país; com que, si en dic «antiguitats» em fa l’efecte que es 
poden comprar i vendre, sempre n’he dit «patrimoni antic».) Si les 
dades no figuren ni a la pantalla ni a la transcripció, se solen trobar 
als crèdits, però de tant en tant cal recórrer a Internet o aprofitar la 
informació que dóna el documental sobre el personatge. Qualsevol 
cosa abans que l’anonimat!

Ja he fet referència més d’una vegada a la transcripció. Un cop 
cada x anys em trobo traient un documental sencer de pantalla, i 
no puc dir que em faci il·lusió (tàxons en llatí anglicitzat, toponí-
mia sud-africana...), però són casos molt aïllats. El més habitual 
és que disposem d’una transcripció feta no sabem per qui en no 
sabem quines condicions (a vegades exacta, a vegades incompleta, 
a vegades amb errors) o bé d’un guió (definitiu o no). No és infre-
qüent, per exemple, que la transcripció no inclogui les entrevistes 
(llavors pensem que tant de bo haguessin transcrit les entrevistes 
en lloc del narrador!), ni que els errors de transcripció coincideixin 
precisament amb els termes tècnics i els noms propis. Qüestió de 
paciència. El que és clar és que s’ha de traduir el que se sent i es 
veu a la pantalla, no el que diu «el paper».

Sospito que la temptació de traduir «el que diu el paper» deu 
ser més forta amb els documentals que amb la ficció, on fins i tot 
la frase més simple pot resultar ambigua deslligada de la imatge 
corresponent. No s’hi hauria de caure, en aquesta temptació. En 
principi, la versió definitiva de la narració d’un documental s’es-
criu to picture, és a dir, perquè dialogui amb les imatges: tenir-les 
sempre al davant i dir-hi a sobre i en veu alta la traducció ajuda 
a trobar el to, a mantenir-se dins els límits de l’oralitat, a saber si 
dues frases es poden ajuntar o no i si cal o no repetir un subjecte, 
a ordenar la frase catalana (sense que deixi de ser-ho) de manera 
que subratlli els mateixos fotogrames que l’original, a entendre 
descripcions complicades... i a evitar que després, a sala, la locució 
quedi acordeònica (ara vaig a poc a poc, ara corro). Quan no és la 
narració la que es fa casar amb la imatge sinó viceversa (segurament 
ens n’adonarem durant el primer visionatge), pot ser que el diàleg 
amb el text sigui més lax, però això no vol dir que la traducció 
l’hagi de fer més lax encara!
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Oficialment, d’uns anys ençà, els documentals (tret que siguin 
docudrames) no s’ajusten. Em sembla un disbarat. «The commen-
tary script is written to the picture, the words matching very precisely 
events on the screen and sentences written exactly to length for each 
sequence.»7 I això està dit a propòsit dels documentals de fauna de 
la BBC, que no són ni de bon tros els que tenen el muntatge més 
picat! Quina interpretació podem demanar a un doblador que prou 
feina té a estirar i arronsar el text sobre la marxa? De què serveix 
invertir hores a trobar l’equivalent exacte d’un terme tècnic si des-
prés aquest terme s’ha de sentir dos segons abans o després que la 
imatge que descriu i que l’il·lustra? És de sentit comú.

Segon parèntesi. La realitat, ara com ara, és que l’ajust de docu-
mentals no és una feina reconeguda ni prevista al calendari de 
doblatge. Si, tot i així, el traductor està disposat a assumir-la, cal 
que tingui en compte la qüestió de la remuneració: hi ha tarifes i 
tarifes de traducció (i estudis i estudis), com també hi ha mètodes 
de treball que afavoreixen la sincronització i d’altres que no.

He esmentat de passada el docudrama. En aquest subgènere 
documental (deixo de banda el docudrama de ficció: biopics, etc.), 
la dramatització ocupa tot o gairebé tot el metratge. Les funcions 
de la il·lustració muda que trobem en altres casos (actors que des-
filen per la pantalla sense dir res disfressats d’egipcis, de mongols, 
de nazis...) són bàsicament dues (no excloents): estalviar temps 
i diners en la producció, i amenitzar un relat per al qual no es 
disposa d’imatges específiques en moviment (perquè els fets en 
qüestió no van ser enregistrats o perquè van passar en una època 
anterior als mitjans d’enregistrament d’imatges). En el docudrama, 
en canvi, és el text dels actors el que porta el pes del relat: es tracta 
de reconstruccions pròpiament dites.

El docudrama i altres formes híbrides (el fals documental o 
mockumentary, molt especialment) són la prova fefaent que docu-
mental i ficció tenen punts en comú, i això em recorda que m’havia 
proposat parlar de qüestions d’estil.

Ja he insinuat més amunt que el primer «paràgraf» (les cometes 
són perquè a la pantalla no n’hi ha, de paràgrafs) és fonamental: 
no solament pot servir per donar el to al doblador, sinó que té la 
missió de convèncer l’espectador que valdrà la pena mirar-se aquell 
producte. Els creadors de la versió original tenen present que s’hi 
juguen l’audiència, i per això sospesen molt bé les primeres frases 
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del documental: sovint les més difícils de traduir des del punt de 
vista estilístic. Cal que siguem conscients que el que fa gràcia o té 
grapa en un idioma pot no fer-ne ni tenir-ne gens en un altre. És 
una lliçó que tenim ben apresa de la ficció.

Alguns documentals presenten repeticions i recapitulacions 
excessives que fan pensar en pauses publicitàries intercalades. Com 
que a casa nostra els documentals se solen emetre sense aquestes 
pauses, convé minimitzar el cansament que poden produir les repe-
ticions en l’espectador de la versió doblada tant com ho permetin 
les imatges.

Els temps verbals. Traduint ficció audiovisual de l’anglès al cata-
là no m’hi he trobat pràcticament mai, en la necessitat de canviar 
un temps verbal de l’original. Això és perquè la ficció mostra el pas 
del temps, mentre que el documental, sovint, l’explica (les poques 
excepcions que recordo haver fet en el camp de la ficció, de fet, 
corresponen a narradors en off). El relat del documental pot tenir 
molts plans temporals diferents: fins i tot quan el presentador i el 
narrador són la mateixa persona, ens poden parlar des de moments 
diferents: el presentador, des del(s) moment(s) dels fets; el narra-
dor, des d’un futur relatiu en què tots aquests fets ja s’han viscut. 
A més, hi ha els entrevistats, les reconstruccions... Quan detecto 
que l’estructura temporal de l’original no afavoreix la comprensió 
del relat en la versió doblada, sóc partidària de buscar una estruc-
tura alternativa. Alguna vegada he decidit prescindir dels temps de 
l’original i explicar tota la història en pretèrit, però em passa molt 
més sovint el contrari, és a dir, optar per una narració contempo-
rània de l’acció.

Partir del present (històric o no) permet al traductor disposar 
de tota la resta de temps verbals per donar profunditat o –simple-
ment– varietat al relat d’acord amb les imatges i el muntatge ori-
ginals. Hi ha moltes combinacions possibles i crec que val la pena 
experimentar-hi. No oblidem que la manipulació del temps és un 
dels recursos fonamentals de qualsevol storyteller.

He dit al començament que tots els llibres que expliquen com 
s’ha de fer un documental tracten qüestions estilístiques relaciona-
des amb la narració verbal. Són recomanacions molt interessants i 
que val la pena tenir en compte, encara que a vegades siguin ben 
bé el negatiu del que trobem en alguns dels productes que tradu-
ïm: també hi ha documentals i documentals, i a nosaltres ens toca 
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adaptar-nos a l’estratègia de seducció de cada producte, incloent-hi 
el sensacionalisme, l’antropomorfisme,8 etc. (En el món audiovisu-
al, poc pressupost acostuma a ser sinònim de molta lletra: l’acollida 
d’un documental fet amb pocs mitjans materials dependrà més de 
la traducció que la d’un documental amb una factura de luxe.)

Dins aquestes estratègies hi podem incloure l’ús de tecnicismes 
i expressions pròpies dels argots professionals. Com en el cas dels 
productes de ficció ambientats en contextos professionals especi-
alitzats (hospitals, bufets d’advocats, etc.), es tracta de convèncer 
l’espectador que està accedint a informació privilegiada (però no 
cal arribar a l’extrem de locutar segons quins embarbussaments 
com si els diguéssim cada dia!). Com en el cas de la ficció,9 els 
guionistes dels documentals vigilen molt que això no interfereixi 
en la intel·ligibilitat del text en general. Com a traductors, també 
anirem en compte de mantenir aquest equilibri.

Parlem, finalment, de qüestions de contingut que requereixen, 
segons el meu parer, que els traductors –si es vol, convertits aquí 
en correctors– ens allunyem de l’original amb la mateixa «auto-
ritat» amb què convertim pesos i mesures. Les modificacions 
tindran a veure, òbviament, amb dades concretes, no pas amb la 
línia argumental ni l’orientació ideològica de l’original. Si l’original 
presenta problemes a aquest nivell, cal informar-ne el programador 
i que aquest decideixi si el vol emetre o no. (Una altra cosa és que 
calgui evitar la contaminació involuntària que denota l’ús no irònic 
–i la ironia és molt difícil de locutar– de termes com ara «neteja 
ètnica», «Führer», etc. Una contaminació que a vegades introduïm 
els traductors quan ens posem a buscar sinònims!)

Tot sovint, al darrere d’una correcció introduïda en un docu-
mental per un traductor hi ha una cerca innocent d’un nom propi 
(de persona o de lloc) que calia ratificar i potser catalanitzar. Així, 
els errors més evidents i més fàcils d’esmenar són els de picatge 
i de transcripció. Afortunadament, no és habitual que els errors 
de picatge del guió original s’arribin a locutar, però tampoc és 
impossible. En aquest sentit, cal recordar la diferència entre xifres 
i lletres: Picasso no desapareix d’un guió perquè el nom perdi una 
essa; en canvi, el segle X i el segle XX no tenen res a veure. Pel que 
fa a les males transcripcions, l’antídot es diu pantalla i ja n’he parlat 
més amunt.

Altres vegades els problemes són resultat d’una edició precipita-
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da de l’original: escurçant d’aquí i d’allà s’ha creat una ambigüitat 
o s’ha suprimit l’element que explicava la relació entre dues frases 
que continuen formant part del text. Com que només es pot traduir 
allò que s’entén, els traductors ens veiem obligats a buscar la baula 
perduda ni que només sigui per introduir un «d’altra banda».

També sóc partidària de corregir algunes imprecisions degudes 
a l’afany de divulgació: per exemple, els anacronismes. La frase 
(aquesta me la invento) «l’emperador Trajà va néixer al que avui és 
Andalusia» no costa pas més d’entendre que la frase «l’emperador 
Trajà va néixer a Andalusia», i, en canvi, és veritat. Si hem de dir «a 
la Bètica» ja dependrà del nivell de la resta del documental.

Traduint documentals també hi ha moments en què el traductor 
ha de fer allò que en diem «adaptacions culturals». Ja he esmentat 
el cas de la conversió de pesos i mesures; vegem-ne d’altres. Infor-
mar l’espectador que París és la capital de França pot no semblar 
superflu en determinats països, però ho sembla en el nostre context 
geogràfic; en canvi, amb una localitat nord-americana pot passar el 
contrari. Al calendari d’una part del món, la data de l’11 de setem-
bre potser estava lliure; no pas al nostre: jo prefereixo parlar de 
«l’atemptat de les Torres Bessones». Etcètera, etcètera.

Segons l’autora d’una breu introducció al documental publicada 
per l’Oxford University Press,10 la guerra civil espanyola «broke out 
in 1936 when some military officers revolted against the Nazi-allied 
Franco government», cosa que va fer créixer «the anti-Franco or 
Republican movement». Crec que aquest error tan cras demostra 
que «cultura general» és un terme relatiu que varia d’acord amb el 
context geogràfic (fins i tot dins l’homogeneïtzat món occidental), 
i també crec que, quan trobem errors d’aquest tipus en documen-
tals d’autoria difusa, forma part de la nostra tasca de mediadors 
culturals proposar-ne la correcció. D’una banda, perquè, si l’error 
no s’esmena, l’espectador que el detecti l’atribuirà al traductor o a 
TVC abans que al guionista o al realitzador de l’original (autoria 
difusa, hi insisteixo); de l’altra, perquè l’espectador que es mira un 
documental (emès per una televisió pública, a més) espera apren-
dre’n alguna cosa, i no sé de cap canal que emeti documentals que 
no fomenti aquesta expectativa.

Informació i entreteniment, autories difuses i decisions delica-
des, clients particulars i responsabilitats públiques... En definitiva, 
estar pendents del que traduïm però també del que diem. Queda 
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clar, un cop més, que els traductors només rebem dues menes d’en-
càrrecs: els complicats i els complicadíssims. 
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Les flors del mal, 
traducció de Jordi Llovet
Joan Elies Adell

 En l’obra de teatre de Lluïsa 
Cunillé Barcelona, mapa d’ombres (2004) –i també en la versió 
cinematogràfica que en va realitzar Ventura Pons, Barcelona: un 
mapa, uns pocs anys més tard (2007)– se’ns explica la història 
d’una parella d’edat avançada que decideix comunicar als hostes 
als quals han rellogat les habitacions d’un vell pis de l’Eixample 
que han d’abandonar la casa al més aviat possible. El vell, malalt de 
càncer, vol morir sol a casa, sense estranys al seu voltant, en la més 
estricta intimitat, al costat de la seva dona. És aquesta obra –així 
com el seu correlat cinematogràfic– una crònica d’una degradació 
cultural i urbanística d’una ciutat i dels seus habitants que, en nom 
de la modernitat i del cosmopolisme, estan perdent la memòria; 
una reflexió amarga que situa Barcelona en el centre, però que 
també ens ofereix una oportunitat immillorable per pensar, a través 
d’alguns dels personatges, més enllà de la trama argumental, en la 
situació en què ens troba la cultura catalana en el moment present, 
i també quin és el trajecte que ha recorregut des de finals del segle 
XIX, època que, com sabem, no només és el període en què es 
comença a dissenyar la idea de Catalunya com a nació culturalment 
diferenciada, a través de la pugna entre dues concepcions ben dife-
renciades i sovint contraposades: el modernisme i el noucentisme. 
Entre aquests personatges que viuen al pis, voldria destacar la pro-
fessora de francès, una dona lúcida, intel·ligent, sola i desencanta-
da, que té un fill arquitecte que ha contribuït a la construcció de la 
nova Barcelona del disseny, de l’asèpsia i de l’especulació immobi-
liària. Aquesta professora, a més de viure-hi, també utilitza la seva 
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cambra rellogada per fer classes de francès a uns 
cada cop més escassos estudiants. 

He volgut començar aquesta ressenya de 
l’edició bilingüe i completa de la Les fleurs du 
mal de Charles Baudelaire a cura de Jordi Llovet 
tot fent referència a Barcelona, mapa d’ombres 
de Lluïsa Cunillé, perquè, salvant totes les 
distàncies, tots dos treballs creatius –jo entenc 
també la traducció, especialment la literària, 
com un acte de creació, i d’amor a la paraula i 
a la literatura– parteixen d’una mateixa base i 
tenen un objectiu comú: donar compte d’una 
cultura i d’una societat que està desapareixent. 
No debades, “Dona”, que és el nom que dóna la 
Cunillé al personatge de la professora de fran-
cès, i “Ell”, el vell que està a punt de morir i que 
té l’encàrrec de la seva esposa de comunicar-li 
que ha de deixar lliure urgentment l’habitació, 
mantenen una interessant conversa, en què par-
len dels canvis vertiginosos que ha experimentat 

la ciutat en diversos àmbits: polític, cultural, humà i urbà. Enmig 
de la conversa, però, Dona comença a declamar, directament en 
francès, sense citar-lo explícitament, alguns versos de Les flors del 
mal de Baudelaire: “O mon semblable, ô mon maître, je te maudis!” 
(“Jo et maleeixo, Senyor, que te m’assembles!”) de “Le voyage” (“El 
viatge” en l’edició de Llovet, pàgines 426-427). Moments després, 
exclama, “Voici le soir charmant, ami du criminel” (“Mireu la nit 
encisadora, companya del malvat”) de “Le crépuscule du soir” (“El 
crepuscle del vespre” en la versió catalana, pàgines 312-313) i, cap 
al final de l’escena, ella xiuxiueja, “Avalanche, veux-tu m’emporter 
dans ta chute?” (“Allau, ¿te’m vols endur en la teva ensulsiada?”), 
l’últim vers de “Le goût du néant” (“El gust del no-res”, en l’edició 
que estem comentant, pàgines 256-257). 

Són uns versos que sorprenen, no només per ser recitats en la 
seva llengua originària, sense esmentar l’autoria de Baudelaire, sinó 
perquè, d’alguna manera, ens serveixen per fer un viatge imaginari 
entre dos finals de segle, el París del segle XIX i el de la Barcelona 
del segle XX. Aquests versos, doncs, expliquen com la modernit-
zació de París va afectar Baudelaire, ens informen de la seva visió 

Charles Baudelaire, 

Les flors del mal. 

Edició bilingüe i 

completa. A cura de 

Jordi Llovet. Barcelona, 

Edicions 62, 2007. 

646 pàgines.
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negativa i disconforme, de la mateixa manera que la poesia de 
Baudelaire, recitada en un vell pis de l’Eixample a finals del segle 
XX per una professora de francès que assumeix desencantada la 
progressiva pèrdua de pes de la cultura francesa, i en especial de la 
seva literatura, diagnostica alguns dels mals de la societat catalana. 
També Llovet vol fer un gest semblant, tot recollint per primera 
vegada, en català, tots els poemes de la segona edició, la del text 
del 1861 més vint-i-dues composicions afegides per Baudelaire, 
així com els poemes censurats en la primera edició i els catorze 
poemes afegits en la tercera edició de Les fleurs du mal, ja pòstu-
ma, A través d’aquesta edició completa, en versió bilingüe, amb 
les seves anotacions, la interessant cronologia que l’acompanya i, 
especialment, el pròleg que l’encapçala, a banda d’oferir un pro-
ducte literari de qualitat, Llovet es pregunta –i es plany alhora–, 
mitjançant aquest bell cant del cigne, quines són les raons per les 
quals la literatura catalana, sota la pressió d’un noucentisme molt 
correcte i burgès (i catòlic, i covard i conservador), mai no va voler 
ni va poder assumir el fons transgressor que encara posseeix, tot 
i el pas del temps, la poesia de Baudelaire. Llovet troba a faltar, 
en la literatura catalana del segle XX, una aire més “canalla”, una 
actitud més pocavergonya. És per això que el traductor i professor 
de teoria de la literatura indica que Baudelaire va tenir molt poca 
influència en la nostra literatura, en la qual el seny sempre s’ha 
imposat a la rauxa (i més si aquesta rauxa té connotacions sexuals, 
bohèmies, i pertorbadores). És per això que Llovet afirma, en l’es-
mentat pròleg, que si bé Carner, Riba, Foix, Josep Pla o Josep Maria 
de Sagarra parlen de Baudelaire en seva obra crítica, ho fan sempre 
des d’una actitud distant i poc empàtica. Sorprèn, no obstant això, 
que Llovet no s’hi refereixi a Fuster, que sí que en parla sovint, de 
Baudelaire (tot i que el seu poeta francès contemporani preferit va 
ser, sens dubte, Paul Valérie). A l’entrada de “Sexe”, per posar un 
exemple, del seu Diccionari per a ociosos, la referència a Baudelaire 
és inevitable i punyent. I, també, la petja de l’autor de Les flors del 
mal es deixa sentir, de forma constant, en l’obra de Vicent Andrés 
Estellés. El poeta de Burjassot és qui millor, de tots els poetes cata-
lans contemporanis, va saber interioritzar, sense el filtre pervers 
dels noucentisme, les lliçons més agosarades del poeta francès. I 
alguna cosa semblant podríem dir de Blai Bonet. Així doncs, si bé 
el diagnòstic de Llovet és en general correcte, li ha faltat eixamplar 
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la mirada i incloure també en el seu balanç els autors procedents 
de la perifèria i, precisament per aquesta mateixa raó, més alliberats 
del pesat llast dels postulats morals i estètics conservadors propis 
de la burgesia catalana. 

Respecte a la traducció, Llovet s’ha decantat per voler conser-
var el sentit original, més que tractar de mantenir una estructura 
formal rígida. Així, hi predomina un determinat ritme, indepen-
dentment del vers resultant. Hi ha la voluntat, doncs, com explica 
el traductor en el pròleg, de voler mantenir el to col·loquial de 
l’original i de dotar el vers d’una tendència sonora, i no voler forçar 
la traducció per ajustar-la formalment a l’original, més enllà d’allò 
estrictament necessari. Se’n surt amb escreix. Té alguns poemes 
que funcionen molt bé. En destacaria “L’albatros” o “Correspondèn-
cies”, entre els més reeixits. D’altres, com ara “Els gats”, si bé són 
correctes, no acaben de fluir en català tan bé com ens anunciava el 
seu traductor. 

En tracta, en síntesi, d’una edició remarcable que, a banda del 
valor d’oferir per primera vegada l’edició completa Les flors del mal 
en català, també és un motiu de reflexió sobre el llegat cultural i la 
visió de món que ens ha deixat la literatura catalana del segle XX.
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Llocs de memòria dels catalans 
d’Albert Balcells
Josep M. Figueres

 L’autor, eminent historiador 
d’extensa i valuosa obra prou coneguda dels col·legiats, després 
dels seus darrers treballs sobre l’Institut d’Estudis Catalans (2003-
2007) i Lluís Nicolau d’Olwer (2007) amb la també recent Història 
de Catalunya de notable èxit en edició de tapa dura i de butxaca, 
s’acara amb nou tema, que ha estat reconegut amb el XXVIII premi 
Carles Rahola per la qualitat i l’interès del treball. Efectivament, 
Llocs de memòria dels catalans pot semblar, pel títol, una guia o un 
repertori d’indrets més o menys emblemàtics però és molt més. 
Al nostre parer el treball1 té tres objectius i així ens fixaríem en la 
triple dimensió: 

■ Valoració del paper dels símbols en la societat actual i avaluació de 
la seva significació en contextos de dualitat quan no coexisteixen, 
sinó que lluiten pel mateix espai; 

■ Descripció històrica, no pas puntual de to geogràfic o social, dels 
principals símbols catalans, o dels que al seu parer són destacats de 
la nombrosa quantitat que n’hi podria haver, i, en tercer lloc, 

■ Resituació de la història contemporània en l’aspecte puntual de la 
història cultural, de la Renaixença ençà, en què els símbols més des-
tacats tenen una posició important. Balcells ho analitza en un treball 
que va més enllà de la història crítica dels símbols a Catalunya.

La simbologia és un dels elements més demostratius del poder. 
De tots els poders: religiosos, polítics, econòmics… Franco ho 
encarnà tot just guanyar la guerra en la desfilada dita de la Victòria 
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i arreu les ciutats amb monuments instal·lats ad hoc, la terra cata-
lana sovint derrotada militarment ha hagut de recórrer als símbols 
com a elements demostratius d’una posició. Aquest llibre s’hi acara 
i ho fa des d’una posició històrica per entendre la seva ubicació 
social en el moment present. 

Balcells ha efectuat un treball ben documentat, rigorós i extraor-
dinàriament suggerent que ens acosta al coneixement de l’evolució 
dels símbols catalans en la societat contemporània i, com a tal, 
esdevé francament apassionant de llegir pel que aporta; també, 
de manera tàcita, pel que alguns silencis poden insinuar al lector 
hàbil. Quan els turcs prohibeixen la roba llampant dels kurds, els 
xinesos destrueixen temples tibetans, els marroquins prohibeixen 
als sahrauís els seus mitjans de comunicació, no són pas diferents 
dels espanyols que anihilen símbols catalans com la bandera, els 
monuments, els noms dels carrers o els himnes els destrueixen, 
literalment o bé els silencien, o, amb la perversió del coneixement, 
els dilueixen o els modifiquen per tal que el vençut resti anul·lat de 
la memòria i pugui ser reubicat amb la nova memòria del vencedor. 
Naturalment que no només amb trets identitaris, els símbols –del 
barret frigi a l’arbre de la llibertat– són presents arreu i un grup 
malda per la imposició i l’altre per la supervivència.

El treball de Balcells no plaurà, doncs, als historiadors i polítics 
que han apostat per un bàndol i dient-se acrítics i científics són 
precisament els més sectaris i partidistes en usar una part pel tot. 
Altra cosa són els historiadors que usen la competència, com és el 
cas d’aquest llibre, en què Albert Balcells articula un disseny amb 
el qual simplement hom no pot no estar d’acord. La descripció de 
l’evolució de la bandera, el monument a Rafel de Casanova amb 
l’11 de setembre de referent, el Born com a espai de memòria alho-
ra historiogràfic i molts altres indrets geogràfics de Catalunya: el 
Canigó, Ripoll, Montserrat i Poblet, o de Barcelona: el palau de la 
Generalitat, el palau de la Música Catalana i l’estadi del Barça amb 
els caiguts de guerres –Fossar de les Moreres, Fossar de la Pedre-
ra…– configuren un elaborat mapa que és un dens recorregut per 
tot allò que interessa al professional de la història més enllà del 
lector culte o de l’apassionat del coneixement historiogràfic. El tre-
ball d’Albert Balcells és un exercici de maduresa que permet, amb 
suggerents aportacions, desenvolupar una lectura que ultrapassa 
el marc historiogràfic, naturalment prou vàlid, per endinsar-se en 
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la discussió del paper de la història en la societat; és a dir, quan 
parlen les estàtues no podem deixar de pensar en l’alcalde de la 
capital de Catalunya –malgrat que ara popularitzin [del] «territo-
ri» un mot no innocu sinó per «rebaixar» la crosta, ja que no la 
poden eliminar– tot amagant-se de l’impacte social d’un episodi 
trist. Unes fotografies que penetren dolorosament en l’imaginari 
dels catalans de soca-rel quan turistes rancis o tronats miccionen 
en públic, en grup, avalot i nocturnitat, al monument on Catalunya 
ret homenatge a Macià. No els passa res. Tanmateix qui ha protestat 
clavant un petit rètol in situ denunciant el fet –com a protesta– és 
multat, segons llegim als diaris, amb un miler d’euros. Senzilla-
ment, la justícia al revés. Imaginem al revés, catalans de viatge a ... 
i miccionant a... En fi, pena i vergonya aliena.

Els símbols són ben presents en la nostra societat malgrat els 
postmoderns i tota la dimensió de reubicació a un entorn sim-
plement decoratiu i marginal mentre la centralitat és ocupada per 
altres símbols. Que hi hagi una bandera gegantina en una plaça 
madrilenya deu ser un símbol demostratiu de poder. Del càstig es 
passa al silenci quan es destrueixen plaques de noms de carrers i 
ningú no pensa a reposar-les, per exemple la que inaugurà en plena 
Guerra Civil l’alcalde Hilari Salvador en homenatge al sacerdot 
Miguel Hidalgo com a agraïment per l’actitud de suport de Mèxic 
a la ciutat quan els avions franquistes la bombardejaven. Avui, 
fora d’algun rar lector dels diaris de fa un segle, tothom ho ignora. 
L’interès del treball de Balcells és així extraordinari per entendre la 
fibra interna de la catalanitat resistent, de la identitat en la cons-
trucció o la destrucció, i ens acosta al paper de l’historiador que 
assumeix una dimensió pública de servei a la ciutadania.  

L’autor d’un treball d’aquesta envergadura intel·lectual, abast 
temàtic i cronològic i resultat científic valuós, potser hauria de ser 
cridat pel poder polític per ajudar i assessorar a «gestionar» des del 
coneixement i l’arrelament a l’entorn, i per contribuir a minvar el 
desconeixement imperant a Barcelona com a nou focus de devastació 
de l’ahir català. Potser per assolir aquest ideal precisament es treballa 
així... Hom aspira potser a una urbs sense tremp ni senyal de catala-
nitat? On imperi la dita neutralitat que serà, ai las, la llengua castella-
na com a vehicular i el cosmopolitisme com a referència ideològica; 
o sigui, el desmembrament del pòsit de secular herència catalana 
que resti d’instrument auxiliar per als forans com ho és la conversió 



140

de la magnífica i espectacular Llotja de Perpinyà en un frankfurt. Ho 
permetrien les autoritats gal·les si fos un espai noble de la Revolució 
Francesa? No hi ha ni ingenuïtat ni liberalitat en el fet, simplement 
són escales de valors i objectius de símbols en lluita. 

La presència dels símbols en un espai públic tan complex com 
el present no és innòcua. Els mitjans públics s’ocupen d’explicar-
los. Hom passa de l’escala individual a la col·lectiva i sense faci-
litats. Ahir era la marca al foc per al lladre o una barretina jocosa 
el que denotava comportaments o rols. La situació d’un símbol de 
rang rellevant avui ja no és individual sinó col·lectiva, i aquesta 
acció curiosament s’escapa de la multitud perquè hi ha elits que les 
dirigeixen –les dels mitjans de comunicació. El treball de Balcells 
ajuda a veure l’interior d’aquest procés. 

Seria un cas similar al que executà Francesc Ferrer amb la llengua 
catalana, de la qual ara només els indocumentats o maliciosos, mal-
grat que ostentin reials posicions, poden afirmar que mai no ha estat 
perseguida. L’enumeració, concisa, ordenada, dels fets de la persecu-
ció avalen la frase anterior i ens acosten al coneixement d’una realitat 
de la qual el lector és prou madur per treure’n conclusions.

De la visió dels llocs de memòria dels catalans es desprèn 
una parcel·la molt important de la història pública, igual que els 
manuals, els programes als mass media o la novel·la històrica són 
construccions col·lectives amb interferències d’uns, inferències 
d’altres. La seva importància ens l’explica el fet, que a diferència de 
l’Europa que patí la guerra mundial, l’Estat espanyol és l’únic indret 
on no es pot visitar un camp de concentració; la no-existència de 
la realitat, el que seria l’antisímbol, també hi representa un paper 
rellevant. Seria extraordinàriament dur un camp de concentració 
franquista reconstruït o simplement preservat de l’oblit. Serien 
tants els casos a esmentar: avui ja ningú no sap on el franquisme 
cremà llibres catalans –d’editorials i de biblioteques privades– el 
1939 ni on tallava els cabells o feia beure ricí: és desconegut. 

Un dels mèrits del treball Llocs de memòria dels catalans és que 
ofereix dades que situen la realitat gràcies a la dissecció, precisa, 
exacta, del que han estat aquests llocs memorables en un procés en 
què intervé la imatge, en evolució, que en tenen les col·lectivitats. 
Aquest és el gran mèrit: un treball de síntesi històrica que esde-
vé alhora una vivisecció d’una cosa tan valuosa com les senyes 
d’identitat d’una col·lectivitat. Per un instant, pensem en la no-
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pervivència de tots els símbols que ressenya Balcells. Segurament 
el país seria un altre. De la no-existència al no-coneixement hi ha 
tot un camí que es clou en ell mateix, del no-coneixement a la 
no-existència. Així ha succeït amb el record que dèiem del cape-
llà Hidalgo. Fins i tot parcialment hi ha un procés negatiu: una 
recuperació d’espai parcial que no acontenta ni uns –que no ho 
volen– ni altres que aspiren la restitució plena. Així, les columnes 
de Puig i Cadafalch prevalen si són ubicades al lloc d’origen, men-
tre que si s’instal·len en un racó marginal seguiran el camí de la 
no-existència plena.

Conèixer, des de dins, des d’un dels historiadors més solvents 
de la història nacional de Catalunya, els espais de la memòria, en 
un procés fonamentat majoritàriament en els segleS XIX i XX, és 
una lectura que no enganxa només per l’interès dels temes, sinó 
per la ductilitat de l’escriptura agradosa. Atreu el que diu i també 
el que suggereix a cada lector que té les seves idees i els seus 
coneixements sobre tots els escenaris exposats, que fan la lectura 
de l’obra tan amena com els espais de silencis de reflexió. Sovint el 
símbol s’emmiralla en el silenci, com els monuments carregats de 
referències, on es compaginen el respecte als morts, la meditació i 
la contemplació. Els símbols s’acosten a la veneració o als moments 
intensos de vida, com els de reflexió i silenci. 

En aquest treball Balcells descriu, no pren opinió d’assagista 
parcial. Els temes que exposa tenen, tanmateix, tanta força i 
potència acumulada que la simple introducció de l’historiador, 
l’exposició elaborada que ofereix, condueix el lector a una posició 
en què no resta indiferent davant el comentari sobre el passat o 
sobre la re-construcció del futur. És segurament un dels millors 
elogis a un llibre d’història: que no va més enllà de l’aportació del 
coneixement per acostar el lector al contingut: a participar de la 
lectura amb la inquietud del que va desfilant i sobre el que hom 
té opinió. Llibre dinàmic com la realitat on van apareixent, amb 
un bon ús d’hemerografia, bibliografia, i fins i tot pintura, cinema, 
teatre, música i altres branques del comportament col·lectiu que 
fan de Llocs de memòria dels catalans una singular aportació a la 
historiografia present i que va molt més enllà d’una simple mono-
grafia de recerca per esdevenir alhora eina d’influència del present 
i aportació, és clar, valuosa de la historiografia nacional. 
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 Vet aquí una novel·la ambi-
ciosa, sòlida, de volada, exportable per la seva temàtica universal i 
amb més consistència bíblica que alguns bestsellers de moda (614 
pàgines). No debades, ja té versió castellana. De fet, Busquets i 
Grabulosa ja ens havia demostrat els seus coneixements bíblics 
en l’assaig Última notícia de Jesús el Natzarè (2006: quatre edicions 
i versió castellana el 2007). Ara Busquets gosa fer Moisès fill del 
faraó i àdhuc explica la separació de les aigües del Mar Roig com 
un fenomen natural.1 Però, aquesta novel·la, enllà del thriller bíblic 
amb què es pot anunciar a la solapa –s’ha escrit que la trama és tre-
pidant–,2 es resol en una veritable peripècia humana sobre l’amor, 
la creença, el dolor i la veritat, com veurem tot seguit.3

La narrativitat –una doble línia narrativa, segons S. Dòria–4 
és senzilla: al narrador, professor d’institut, enmig d’un procés 
de nul·litat matrimonial eclesiàstic envitricollat (amb proves de 
conxorxes entre advocats i jutges de La Rota entestats a dirimir la 
incompatibilitat de caràcters amb Laia, la seva ex), li arriba, grà-
cies a un antic alumne arqueòleg, un document de l’època romana 
en una arqueta de fusta amb la gravació al foc en caràcters grecs 
i egipcis dels mots «Testament de Moisès» –cosa que permetrà al 
novel·lista trencar la visió tradicional de la figura de Moisès, ajudat 
de les aportacions fetes pels darrers descobriments arqueològics. 

En una visita a Montserrat al pare Miquel Batllori (el cèlebre 
intel·lectual català, mitificat en la novel·la, que no és pas l’únic 
personatge històric que hi apareix), l’historiador el desenganya 
sobre la possibilitat que el document pugui ser un veritable tes-

El Testament de Moisès, 
de Lluís Busquets i Grabulosa: 
una novel·la de gruix
Rubèn Novoa i Arranz
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tament de Moisès (cosa que comportaria un 
veritable terrabastall entre els experts bíblics 
i les tres grans religions monoteistes), però es 
mostra convençut que les tauletes de fang amb 
escriptura incisa que li mostra contenen algu-
na mena d’escrit excepcional, atès que l’estoig 
constituí un regal del pare d’Herodes el Gran a 
Pompeu, per la qual cosa li recomana la màxima 
prudència.

Empès per la seva mare –una dona impe-
dida en cadira de rodes, que voldria veure’l 
amb la vida refeta al costat d’Agnès Vallès, una 
empresària milionària amb qui el professor 
manté relacions tan afectives com llunyanes– i 
per una monja amiga de la família, decideix 
recórrer a un amic del temps en què havia estat 
seminarista i que ara treballa al Vaticà (Juli 
Torres). El narrador pensa aprofitar el viatge a Roma per gestionar 
la seva nul·litat matrimonial amb l’amic i alhora consultar el docu-
ment amb un expert biblista –el pare North–, a qui l’ha adreçat el 
pare Batllori. I és justament a Roma on reapareix un antic amor, 
ideal, impossible i angèlic del protagonista (per això es diu Àngela): 
els dos filons de la novel·la es trenen. North passa el document a 
una egiptòloga (Waltzenmüller, una dona que anteposa la veritat 
a l’interès), però també a un seu amic rabí de la Sinagoga, el qual 
aixeca la llebre i fa partícips de la trobada arqueològica la jerarquia 
catòlica del Vaticà i els cappares islàmics de la Ciutat Santa.

Membres de les tres religions fan tot el possible per obtenir el 
document, de manera que el narrador, abans i tot de saber el que 
diuen les tauletes que ha dut fotografiades a Roma, sofreix perse-
cucions de representants de totes tres creences –la més subtil de 
les quals és la del Vaticà, on el rep el cardenal responsable de la 
Congregació de culte fent-se l’interessat pel seu procés, si bé només 
el preocupa la troballa del document mosaic.5

Però, aleshores ja sap què hi diu, al document. L’escriba que ha 
redactat en demòtica egípcia el «Testament de Moisès» ofereix la 
veritable figura de Moisès (no pas llunyana a la de les actuals dades 
històriques) i n’escriu en forma d’aliança els seus orígens egipcis 
(fill de Sethi II i besnét de Ramsès el Gran), la seva peripècia vital 
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i els seu darrer desig: tornar a Egipte a morir, com a sacerdot del 
temple d’Avaris. Per això ningú no sap on fou enterrat, ni jueus ni 
musulmans ni cristians: la Bíblia ho amaga. I això és el que no pot 
admetre cap de les religions que veneren Moisès: les esglésies tenen 
por de perdre poder davant de la veritat. En saber el contingut de les 
seves tauletes, el narrador passa el darrer jorn a Roma amb peus de 
plom (Agnès i la seva filla són circumstancialment amb ell). Però no 
pot defugir l’assetjament de la Sinagoga, de l’Islam ni de l’Església 
catòlica. Jueus i islàmics s’uneixen per oferir-li un dineral que no li 
pot oferir el Vaticà. Però aquest li pot fer el xantatge de la concessió 
de la nul·litat matrimonial, al qual sucumbeix amb el penós dolor 
de sentir-se tan fals i hipòcrita com els que l’hi proposen.

Vet aquí el cos d’una narració, concentrada i intensa, que s’esdevé 
durant pocs dies de setembre de l’any 2000 entre Barcelona i Roma, 
la intriga de la qual té un inici i un final encara més trepidants. 
L’estil és variat i funcional, abraça punts de vista diferents (per 
exemple, la primera persona del faraó Sethi II) i registres de tota 
mena, des del llenguatge formal judicial (mai no s’havia novel·lat 
un procés de nul·litat) al de l’informe anotat (és d’agrair que no es 
renunciï a oferir al lector la versió de les tauletes)6 o al paremiològic 
de la mare del narrador, avesada a parlar amb refranys.

L’inici –començament de la fi– té lloc més tard, a l’entorn de la 
Puríssima, quan els islàmics, ja conxorxats amb els rabins romans, 
després de registrar-li el pis a la recerca del «Testament de Moisès», 
el segresten unes hores a la sortida de les seves classes de l’institut 
i li ofereixen un gavadal de diners pel document. 

El final s’esdevé al santuari de la Salut de la Garrotxa, on el 
Vaticà vol assegurar la transacció (nul·litat per «Testament»).7 Però 
s’han esdevingut dos fets inesperats: Agnès ha sofert un càncer de 
pit que ha volgut amagar al seu amant i Laia, l’exmuller, embarassa-
da de no vol saber qui, ha decidit tenir el fill, nascut mongòlic, i viu 
a la vella masia dels seus avis, a quatre passes del santuari garrotxí, 
on l’exmarit és requerit. El desenllaç, que no vull contar, supera 
des de la veritable creença i la tendresa, el relat històric, el thriller 
i l’especulació monetària plantejats, i prova no sols que les veritats 
religioses no es poden comprar ni emmascarar, sinó que no hi ha 
cap jutge que pugi dirimir els sentiments humans de les persones. 
Just quan la sentència dels jutges eclesiàstics considera incompa-
tibles els caràcters de la Laia i el narrador, els fets demostren tot 
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el contrari... El narrador, humanament feble, aparentment contrari 
al capteniment eclesial, pren una alçada dreturera i positiva per a 
qualsevol lector, creient o no creient. 

*  *  *

A més d’aquesta estructura, el llibre n’ofereix una altra per a 
més iniciats: cada capítol està precedit per cites bíbliques i d’autors 
coneguts (Freud, Chouraqui, Fikelsteien, Silbermann...) i d’altres 
d’inventats, que no s’han de considerar simples referències erudi-
tes; en efecte, si es llegeixen linealment fins al final, segons l’autor 
despleguen una altra novel·la, d’acord amb la literatura síntesi de 
la qual tant s’ha parlat, abocada diàfanament a construir una veri-
table religió realment alliberadora, en contrast amb les vivències 
dels protagonistes de la novel·la, sense hipocresies ni llastos: la 
religió de la llibertat dels fills de Déu. Aquesta és almenys la meva 
modesta interpretació, atès que fins ara la crítica no ha pas gosat 
d’afrontar-la.

Algú potser s’escandalitzarà epidèrmicament d’alguns detalls 
de la novel·la, i no pas del fet que Moisès fos egipci (cosa que va 
demostrar Freud i ja ha estat novel·lada des de Jacq a Simonay) 
o que l’Àngel Exterminador fos un escamot terrorista jueu, sinó 
d’altres detalls més propers com ara les polítiques dels passadissos 
vaticans amb islàmics i jueus, les corrupteles entre jutges eclesiàs-
tics i advocats (caldria esbrinar si l’autor no fa denúncies concretes 
sota noms susceptibles d’ésser reconeguts) o com són vigilades les 
càtedres de les universitats pontifícies. Ara bé, el que crida l’atenció 
és la denúncia de falsejar la creença religiosa, i per això, el narra-
dor, malgrat que sucumbeix al xantatge, malgrat la seva frevolesa, 
pren una alçada moral paradigmàtica. Es tracta, en altres mots, 
d’una novel·la que la gent de l’Església que sigui (catòlica, jueva 
o islàmica) hauria de promocionar en comptes de prendre-se-la 
malament, com sembla que ha fet.
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Notes

1.  Lucía RAMIS: «Lluís Busquets reescribe las Sagradas escrituras en El testament de 

Moisès». El Mundo,11-09-2007.

2.  Sàpiens, núm. 62 (desembre de 2007), p. 50.

3.  Meritxell Doncel ha escrit que es tracta d’un llibre «d’intriga màxima, amb un 

final sorprenent». www.bcn.es, 5-10-2007.

4.  Sergi DÒRIA: «Lluís Busquets urde un thriller sobre las tablas de Moisés». ABC, 

11-09-2007. Dòria, tanmateix, confon les taules sinaítiques amb les tauletes de 

la novel·la que contenen el testament mosaic i no pas la Llei.

5.  L’autor denuncia els processos de nul·litat matrimonial a l’entrevista que li fa 

Lluís Bonada a El Temps, 2-10-2007, p. 80, i també a la de Moisès de Pablo a 

Diari de Girona, 2-12-2007.

6.  Segons declarà a Vilaweb (14-09-2007), va ser el capítol que li resultà més 

difícil d’escriure. I és allà on surt el veritable text del Decàleg que escandalitza 

els jerarques catòlics, com explica a l’entrevista de Francesc Bombí-Vilaseca a 

Avui (3-10-2007): la Bíblia no diria «Hi ha un sol Déu veritable» ni «No hi ha 

altre Déu que Al·là» com diuen els islàmics, sinó «El Senyor és Déu i tots els 

Déus són el Senyor». Segons explica aquí mateix el periodista, la novel·la va ser 

beneïda per Josep Faulí i Lluís Maria Xirinacs.

7.  Moisès de Pablo valora positivament el final en territori català «perquè convé 

que se’ns comenci a veure com un espai de les novel·les de consum». Vegeu 

«Contra el poder de l’Església» a Diari de Girona, 5-10-2007.






