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A partir del número 128 (2007), la Revista del Col·legi 
va deixar d’oferir-se en format imprès per passar 
exclusivament a l’opció digital. Arran del darrer 

número, el 144 (2018), se’n van tornar a editar, juntament 
amb l’opció en línia, exemplars impresos. Tot i tenir la 
certesa que la majoria dels hipotètics lectors tenen capacitat 
operativa per accedir a la consulta en línia, som davant d’una 
generació que encara fa servir sovint tots dos formats, i 
que a l’hora de seleccionar el mitjà de consulta hi ha molts 
partidaris, per raons que ara no toca analitzar, que volen tenir 
també accés al format físic. Respectant totes les preferències 
i qualsevol opinió subjectiva al respecte, podem, ara com ara, 
oferir totes dues opcions, atents, això sí, a com evoluciona la 
coexistència d’ambdós models i en quin moment s’imposarà 
rotundament el canvi del format en paper al format digital.

Pel que fa al contingut d’aquest número 145, hi publiquem 
algunes ponències que s’han presentat a les jornades 
didàctiques “Pensar, llegir i escriure”, que el Col·legi programa 
regularment i que aquest any ha arribat la quarta edició. A 
propòsit dels aniversaris d’autors, s’hi glossen les fi gures de 
Joan Brossa, els escriptors de la Colla de Sabadell i Teresa 
Pàmies. Hem volgut recollir i fer evident un material que va 
despertar un gran interès en les jornades abans esmentades. 
Completen el gruix d’articles dos treballs vinculats a l’àmbit 
de la ciència i de la tècnica: el d’Aureli Caamaño a propòsit 
de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements, 
i el d’Antoni Roca Rosell rememorant la fi gura de Narcís 
Monturiol amb motiu dels dos-cents anys del seu naixement. 
Ho completa un tercer article que parla de la fantasia i la 
metafi cció en el cinema de Woody Allen.

En el capítol de les ressenyes, Josep M. Figueres fa la 
recensió del llibre d’Albert Balcells i Rosa Serra que dona 
notícia dels 150 anys de les colònies industrials de la conca 
del Llobregat. D’altra banda, Pere Martí fa la crítica de Llum 
a les golfes, una antologia de més de mil cinc-cents haikus 
catalans que el professor Sam Abrams ha recollit a partir de 
l’obra de més de cent poetes d’èpoques diverses. 

No voldríem deixar d’esmentar l’apartat “Llibres dels 
col·legiats”. Hi són convidats tots els col·legiats autors i traductors 
que en el darrer any han editat algun llibre sigui quina en sigui 
la temàtica. La presència enguany de 35 títols és una xifra 
que il·lustra prou bé la capacitat editora d’un bon nombre de 
col·legiats. Tenim la seguretat que encara n’hi ha molts més. Ens 
agradaria acollir-los tots en properes edicions de la revista.

Hem volgut deixar per al fi nal la referència a un article que 
volem comentar més detingudament per la seva singularitat. 
Es tracta de l’article de Teresa Clota a propòsit del 75è 
aniversari del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs 

(1944-1968). Parlem de singularitat perquè d’aquest 
esdeveniment, ja llunyà en el temps, se n’ha parlat poc. En tot 
cas, no se n’ha parlat prou si considerem tot el que va suposar 
aquesta cita anual que es va celebrar durant vint-i-cinc anys 
sense interrupció, que Joan Triadú va iniciar, impulsar, guiar 
i mantenir amb el mestratge de l’“impuls obstinat” que li 
atribueix el seu biògraf Agustí Pons. En aquesta biografi a 
publicada per celebrar els setanta anys de Triadú, Agustí Pons 
dedica un capítol a les festes literàries de Cantonigròs, on 
dona notícia detallada de tot el que hi anava succeint any 
rere any i del predicament creixent que anava adquirint entre 
la majoria d’autors i d’intel·lectuals catalans i de procedència 
diversa, alguns de novells i d’altres de plenament consagrats. 
Tots tenien cita obligada cada estiu a Cantoni. Es convocava 
sota el lema que el mateix Triadú va deixar escrit en el llibre 
Una cultura sense llibertat: “el monolingüisme, és a dir la 
catalanitat i la no acceptació de la derrota hi havia estat la 
condició essencial des del primer dia”.

Teresa Clota, en l’article que comença a la pàgina 18, 
ho expressa així: “un far de resistència cultural sota el 
franquisme”. Clota tenia sis anys quan va començar el Concurs 
Parroquial de Poesia. Indefectiblement hi era cada any, primer 
com a espectadora astorada davant l’enrenou que cada 
estiu es produïa en un poblet on no passava mai res; després 
com a element actiu a tot arreu on el seu concurs pogués 
esdevenir útil. Un detall gens anecdòtic: va tenir la paciència 
diligent de recopilar tot el material documental, de tot ordre 
i condició, amb la intenció de bastir un arxiu a fi  que, quan 
el pas del temps afeblís la memòria, hi hagués constància 
objectiva d’aquella magnífi ca aventura que va durar vint-i-
cinc anys. L’arxiu existeix perfectament ordenat i catalogat. 
Teresa Clota ara l’ha resseguit detingudament per establir la 
narració cronològica que constitueix l’article que publiquem. 
Com ella mateixa diu, ha fet servir una “drecera” que no és 
altra que el llibre de Joan Triadú, Una cultura sense llibertat, 
on l’impulsor d’aquell concurs “valora què fou i què signifi cà”. 
Diu Clota: “Em plau haver contribuït a recuperar la memòria 
d’aquells anys i tot el que s’hi esdevingué”. El 9 de desembre, 
a propòsit de la presentació de la Revista a la sala Ramon 
Fuster del Col·legi, Teresa Clota i Agustí Pons ens parlaran del 
Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs.

Hi ha, a més, la intenció de commemorar aquest 75è 
aniversari a Cantonigròs mateix el dia 20 de juny. Ens hi adherim 
també i convidem els nostres col·legiats i col·legiades a assistir-hi 
per deixar testimoni d’agraïment a tantes persones que el van 
fer possible. Singularment a Joan Triadú, que en fou l’ànima 
i l’autèntic pal de paller, i que va ser mereixedor, l’any 1981, 
del primer Premi Ramon Fuster, que el Col·legi de Doctors i 
Llicenciats li va concedir ex aequo amb M. Aurèlia Capmany.

Editorial
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S’ha escrit a bastament sobre la relació 
entre Joan Brossa i les avantguardes que 
el van proveir d’inspiració per donar noves 
dimensions a procediments que elles havien 

posat en circulació. El fonament del treball de Brossa 
sempre es va fonamentar en posar en contacte 
elements diversos, fossin paraules, objectes, lletres, 
imatges o sons, aparentment allunyats entre si. 
L’esperit del collage, del muntatge cinematogràfic i de 
l’atzar van esdevenir el seu mètode per estimular la 
capacitat de generar idees en l’espectador.

Brossa va ser un tècnic, no un científic; contràriament als 
moviments d’avantguarda, no va teoritzar sinó que el 
seu taller era un laboratori d’investigació. En ell, l’obra no 
és el resultat sinó el camí que s’ha obert per arribar-hi.

Què el podia interessar de les avantguardes? Potser 
aquesta passejada ens pot aportar alguna resposta.

Avantguardes i utopia

Des de la meitat del segle XIX, els avenços de la ciència 
i la progressiva mecanització del treball van possibilitar 
el creixement d’una dinàmica cultura urbana definida 
per la novetat, la sorpresa, el moviment i la fe en el 
canvi. La cultura impresa, la fotografia i el cinema van 
introduir una nova manera de mirar i de veure el món. 
La visió aèria, total i simultània va ser el fonament de la 
ruptura de l’espai produït per la pintura cubista.

Europa era un món en contradicció; un món de 
progrés i desenvolupament amenaçat per profundes 

crisis internes. Els socialismes i l’anarquisme havien 
pres cos amb moviments organitzats i les rivalitats 
colonials tensaven els problemes entre estats. 

Entre els artistes es va decantar la idea que l’art no 
podia ser sinó una eina de regeneració radical i van 
donar a llum el concepte d’avantguarda. El mot 
militar va ser utilitzat per grups del socialisme radical 
derivant-lo cap a un significat emancipador. A principis 
del XX, la paraula, introduïda en el llenguatge literari i 
artístic, definia la voluntat d’infiltrar-se en el territori del 
que era vell per destruir-lo i instal·lar el regne del que 
era nou: el nou individu, la nova societat, un món nou.

L’art va fer seva una utopia: arribar a la revolució a 
través de la ruptura formal. Fins i tot proposant visions 
enaltidores de la guerra com a acte purificador. Marinetti 
ho va defensar el 1909 en el Manifest Futurista, publicat 

 �Pensar, llegir, escriure (IV) a propòsit d’aniversaris d’autors

La flaire de les avantguardes 
en el taller de Joan Brossa
Ferran Martínez

Filippo Tommaso  
Marinetti (1876-1944)
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a la portada Le Figaro, el diari francès de més tirada. Va 
ser una crida a la revolució en nom de l’art i del futur, feta 
des d’un producte de la cultura de masses.

El nou art no podia ser ni experiència del que era real 
ni experiència estètica, sinó producció autònoma 
a partir de si mateix. Independent de les dades de 
l’experiència sensible i paral·lel al procés de purificació 
del que era innecessari en la pintura —començat per 
Manet i continuat pel impressionistes—, acompanyat 
d’una radical oposició als elements tradicionals de la 
narració i de l’expressió. 

L’experiència límit per anar més enllà va ser 
l’abstracció. Mentre Kandinski considerava la pintura 
una eina didàctica per crear emocions només a través 
de la composició, el color i les formes, Màlevitx o 
Mondrian consideraven la pintura abstracta el medi 
amb el qual arribar a una realitat superior i eterna.

Marcel Duchamp, dadà, el surrealisme,  
els lletrismes

El 1913, Duchamp va inserir la forquilla d’una roda 
de bicicleta en un tamboret de cuina únicament amb 
l’interès de comprovar l’efecte que produïa la reunió 
de dos objectes contradictoris, d’us comú en la vida 

corrent i produïts de manera industrial. El 1917, ja 
a Nova York, va comprar un urinari, del model més 
utilitzat en els lavabos públics masculins dels Estats 
Units. Amb pseudònim el va presentar a l’exposició 
de la Societat d’Artistes Independents. Segons els 
estatuts, tothom hi podia exposar amb la condició 
d’haver pagat una modesta quota. Duchamp n’era 
un dels principals promotors, d’aquí el seu anonimat 
en presentar Fountain, el nom artístic de l’urinari. El 
resultat: escàndol, discussions entre els organitzadors 
i finalment rebuig; a més, amb tot el tràfec, l’artefacte 
es va perdre. Només en va quedar una fotografia 
encarregada per Duchamp al fotògraf Alfred Stieglitz. 

Però Fountain va esdevenir l’obra d’art més 
transcendent del segle XX. Havia nascut el ready-
made, anglicisme que designa els objectes d’ús 
quotidià fets en sèrie. Duchamp en va fer alguns més; 
mai eren venuts sinó regalats a amics. Altres se’ls va 
quedar per a contemplació i reflexió personal. Per a 
Duchamp la característica fonamental del ready-made 
era la indiferència estètica en l’elecció en la qual l’atzar 
era la part important i no pas el gust de l’artista.

Aquesta indiferència estètica es va tornar voluntat 
antiestètica en els artistes que van formar dadà.

Dadà va néixer dels espectacles que un grup de joves 
fugitius de la Gran Guerra van organitzar el 1916 en un 

Marcel Duchamp davant la 
seva roda de bicicleta (1963)
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cafè de Zuric. Aspirants a artistes units pel rebuig a tot 
allò que havia generat la guerra, especialment el món 
de l’art establert. 

Tzara, Picabia, Huelsenbeck, Ball, Hennings, Schwitters, 
Haussmann són alguns dels noms més coneguts 
de la gran quantitat d’artistes que dadà va generar. 
Van experimentar amb l’assemblatge, el collage, 
l’expressionisme, el fotomuntatge, la poesia fonètica, 
la fotografia, les titelles, la tipografia, el cinema i altres 
tècniques. Tot l’art del segle XX va ser fortament 
empentat per la força de l’alè de dadà.

Acabada la guerra, dadà, el “microbi verge” segons 
Tzara, es va estendre pel món com a guerrilla cultural. 
A Berlín, on bullia l’agitació política i el desafiament 
als plantejaments artístics establerts, a Praga i a París, 
on va ser rebut amb expectació pels futurs surrealistes 
fins a Nova York, on va ser acollit per Man Ray i el 
proto-dadà Marcel Duchamp.

Després de la Segona Guerra Mundial, fills i nets de 
dadà es van fer sentir: el grup Gutai al Japó, Fluxus 
a Nova York i Europa, el Nous Realistes a París. 
Personalitats com John Cage, Jasper Johns, Joseph Beuys 
o Andy Warhol van reconèixer el seu deute amb dadà.

L’inconscient i el signe lingüístic

Unes imatges anomenades hipnagògiques van exercir 
un considerable efecte sobre Brossa. En els anys 
quaranta, el seu interès per la psicologia i l’oníric va 
ser alimentat per la biblioteca de J.V. Foix. A través 
de Freud, descobreix les imatges hipnagògiques, 
emanacions de la psique que Brossa va definir 
com a “imatges lliures que apareixen amb vivesa i 
abundància en el moment del son lleuger inicial quan 
ens estem adormint... també es poden sentir paraules 
sense fil ni sentit”.

El 1924 André Breton havia definit el surrealisme 
com “un dictat del pensament sense la intervenció 
reguladora de la raó, aliè a tota preocupació estètica 
o moral”. L’escriptura automàtica i el relats irracionals 
proporcionats pels somnis eren vies per donar sortida 
a la capacitat creativa de l’automatisme psíquic. 

Brossa va experimentar amb les possibilitats que 
l’automatisme li posava a les mans per provocar la 
capacitat associativa de l’espectador. Es va valdre 
de la idea del collage, del muntatge cinematogràfic, 
d’objectes simples o situacions quotidianes que, 
reunides, creen una atmosfera desconcertant, seguint 
el camí obert per Lautréamont als Cants de Maldoror 
quan va trobar la bellesa en la coincidència casual de dos 
objectes vulgars, un paraigua i una màquina de cosir que, 

de sobte, es troben reunits sobre una taula de dissecció. 

L’estreta relació de la poesia visual amb l’art i literatura 
d’avantguarda tenia precedents en el segle XIX.

Mallarmé va iniciar l’experimentació entre text i 
suport. Un coup de dés jamais n’abolira l’hazard va 
alliberar el llenguatge de les convencions entre espai 
i tipografia allargant els espais en blanc i utilitzant 
diversos tipus de lletra; així, forma i contingut 
esdevenen quelcom diferent, adoptant una certa 
abstracció visual. 

El primer moviment de l’avantguarda que es va llençar 
obertament per aquest camí va ser el futurisme amb 
la seva consigna Parole in libertà, una radical manera 
d’alliberar el llenguatge literari dels límits de la sintaxi, 
del diccionari i de la composició tipogràfica. 

Els cal·ligrames d’Apollinaire són ben coneguts però no 
ho són tant les experimentacions que va iniciar Liazd, 
pseudònim d’Ilia Zdanevitch, el 1916, amb zaoum: 
un nou llenguatge, en el qual eren tan importants les 
lletres com els sons. 

Considero imprescindible referir-se a René Magritte. El 
1928 va pintar una pipa amb la frase Això no és una 
pipa. El quadre es titula, significativament, La traïció 
de les imatges. L’obra és una fita del qüestionament 
que Magritte feia de la realitat a través del conflicte 
entre paraules i imatges. L’any següent va ampliar els 
seus arguments en l’insòlit article que va publicar en 
el número 12 de La Révolution Surrealiste titulat Les 
mots et les images, 18 petits dibuixos acompanyats de 
frases breus sobre les relacions entre paraules i imatges.

L’obra de Brossa, posant en contacte lletres i paraules 
amb objectes, imatges i sons, és una continuació molt 
personal de molt del que hem comentat i dels sons 
i paraules que des dels anys quaranta i cinquanta 
van explorar els lletristes de París, des d’Isidore Isou 
fins a Raymond Hains, Jacques Villeglé o François 
Dufrêne. Tots ells hereus dels jocs fonètics i de paraules 
de Roussel i d’Alphonse Allais, un dels principals 
inspiradors de Marcel Duchamp que precisament va 
morir d’un atac cardíac pràcticament amb un llibre 
d’Allais a les mans.

En els anys trenta, el nazisme i la consagració de 
l’estalinisme des del 1937 van anticipar la fi de la 
utopia avantguardista. L’Holocaust, la guerra freda i 
l’amenaça nuclear la van enterrar definitivament. En va 
quedar la inesgotable capacitat dels nous llenguatges 
per fer llum sobre els problemes de l’individu i de la 
societat en els nous temps.

Les Chants de Maldoror. 
Comte de Lautréamont 
(1869)
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S’ha escrit a bastament sobre la relació entre 
Joan Brossa i les avantguardes que el van 
proveir La transformació social que s’ha 
produït en els darrers anys, i que avança 

d’una manera imparable, ha d’anar acompanyada 
de la incorporació de noves dinàmiques a l’aula i de 
la inclusió de dispositius i d’eines creatives per tal de 
donar lloc a propostes interdisciplinàries i de recerca 
que motivin els alumnes, que emocionin i que ajudin a 
fomentar-ne l’autonomia i la cooperació. Vivim en una 
societat plena d’estímuls visuals, altament tecnològica 
i governada per la immediatesa i aquesta realitat ha 
de ser integrada en les metodologies de treball que els 
docents plantegen en els centres educatius.

Joan Brossa és un poeta molt adequat a l’hora d’assolir 
aquest repte, atès que dilueix les fronteres entre les 
arts, eixampla els límits de la poesia, experimenta amb 

les formes de comunicació, sap adaptar-se a l’època 
en què va viure i crea des de la reflexió i la llibertat. 
Brossa, a més, obre un món de relacions en el qual 
podem integrar altres creadors catalans contemporanis 
possiblement menys coneguts com són Guillem Viladot 
i Josep Iglésias del Marquet. Altrament, gràcies a l’obra 
del poeta, ens és possible descobrir referents creatius 
de la fotografia amb els quals va col·laborar com és 
el cas de Chema Madoz 

1
  o bé dissenyadors gràfics 

actuals de nivell amb un rerefons brossià entre els 
quals destaquen Enric Jardí, Javier Jaén o Pep Carrió. 
En aquesta línia, cal tenir també presents col·lectius 
contemporanis capaços d’activar dispositius poètics 
interactius a partir de textos brossians, com és el 
cas de Cabosanroque 2,  o bé companyies joves que 
experimenten amb la poesia escènica de Joan Brossa 
de manera fresca i amena tal com proposen Els 
Pirates Teatre 3.  

1Les imatges de Chema 

Madoz i la poesia literària 

de Joan Brossa van donar 

lloc al llibre Fotopoemario 

editat a Madrid per La 

Fábrica l’any 2003.

2Cabosanroque ha 

concebut un dels seus 

projectes més innovadors 

a partir dels textos del 

poeta. La instal·lació visual 

i sonora “No em va fer 

Joan Brossa” està formada 

per diferents elements 

quotidians extrets del 

seu context original per 

representar els paisatges 

als quals fa referència 

Joan Brossa en la prosa 

dels anys quaranta i 

cinquanta. El conjunt crea 

una nova prosa objectual, 

d’interpretació totalment 

lliure, que substitueix els 

textos originals però que, 

alhora, conserva oberta 

la potencialitat del seu 

significat i dona la llibertat 

a l’espectador per poder-

ne extreure la seva pròpia 

interpretació. 

  3Els Pirates Teatre 

han produït diferents 

espectacles a partir de 

l’univers i de la poesia 

escènica de Joan Brossa. 

Aquests espectacles són: 

Teatre de carrer, El darrer 

triangle i El gran Fracaroli.

Rails, 1989. Edició: La Polígrafa, Barcelona. © Fundació Joan Brossa, 2019

 �Pensar, llegir, escriure (IV) a propòsit d’aniversaris d’autors

Joan Brossa.  
La clau de la clau
Judith Barnés i Glòria Bordons
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Tenint en compte aquestes premisses i partint d’un 
univers creatiu en expansió, des del servei educatiu 
de la Fundació Joan Brossa s’està treballant en la 
configuració d’un programa pedagògic més reflexiu 
que aposti per projectes de llarga durada amb la 
finalitat de canviar les dinàmiques dels centres 
educatius, que qüestioni maneres de fer i de treballar 
la poesia a les aules i que respongui a les necessitats 
dels docents i dels alumnes per contribuir a la 
formació de les noves generacions i donar resposta 
a una societat en transformació constant. Lluny dels 
nostres propòsits queden, doncs, donar cobertura 
als currículums acadèmics i plantejar experiències 
brossianes puntuals desvinculades d’un treball 
posterior a les aules. 

Teixir una nova mirada poètica

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) és un poeta que 
suma. La seva creació presenta formes poètiques 
tradicionals (sonets, sextines, odes i romanços) amb un 
domini de la mètrica i del llenguatge retòric excel·lent 
al costat de formes d’expressió visuals ja siguin 
bidimensionals (poemes visuals) o tridimensionals 
(poemes objecte). A la vegada, juga amb el 
llenguatge, desconstrueix les formes poètiques més 
convencionals 4 i és capaç d’expressar un missatge amb 
un sol vers o amb una lletra tot convertint la síntesi i el 
minimalisme en alguns dels trets més destacats de la 
seva identitat poètica. També sent la necessitat de sortir 
dels llibres per estendre la poesia al carrer en forma de 
poemes urbans, d’explorar la quarta dimensió del poema 
a partir de la poesia escènica o de donar moviment al text 
i escriure guions cinematogràfics. Brossa no és artista ni 
escultor; és poeta i tot allò que fa és poesia. 

Així doncs, si Brossa és mètrica, rima, vers i metàfora 
també és espai, gest, moviment i imatge. D’alguna 
manera, el poeta podria ser considerat el paradigma 

de l’humanista del segle XX, atès que experimentà 
amb tots els registres que tenia al seu abast tot 
qüestionant-ne les etiquetes, fusionant els llenguatges 
i explorant nous territoris per a la poesia. Altrament, 
si la poesia brossiana dissol les fronteres entre les arts, 
també n’elimina la divisió entre gèneres. En aquesta 
línia, és comú trobar poemes visuals que activen 
accions quan són contemplats o bé poemes escrits 
que creen una imatge mental en ser llegits. Podríem 
dir, doncs, que aquesta manera de fer i de crear facilita 
el treball per projectes a les aules atès que Brossa és 
també sinònim de transversalitat i multidisciplinarietat. 

Un altre aspecte a considerar és el fet que el llenguatge 
de Brossa és proper, parla amb la veu del carrer i 
els seus referents són també els nostres. La poesia 
brossiana és una oda constant a la quotidianitat, que 
parteix d’una realitat comuna per esdevenir matèria 
poètica en transformació. En aquest sentit, cal tenir 
present que el poeta s’adapta al temps present per 
tal de convertir la poesia en una eina al servei de la 
comunicació. D’aquesta manera, no és més important 
un poema literari que un poema visual ni tampoc un 
poema objecte ho és més que un poema escènic. El 
poeta fa ús del registre que li és més còmode en funció 
de la situació comunicativa en què es troba. 

El mirall a la pista

No anava a la recerca de cap tema,
sinó que acceptava allò que li arribava,
encara que fos en forma d’un retall
de diari: en aquesta acceptació natural
s’han anat formant els llibres.
Crear un sentit en coses que no en tenien.

Aquesta manera de fer lliure, que qüestiona la realitat 
i els discursos que la circumden, que fomenta el 
pensament crític i l’esperit creatiu, articula un model 

4 Vegeu les publicacions 

que Josep Bargalló va 

escriure a propòsit de Joan 

Brossa i el sonet > https://

josepbargallo.wordpress.

com/2014/01/27/

joan-brossa-i-el-sonet-i-5-

lamplitud-tematica-dels-

sonets-brossians/. 

Poema extret de Sonets de vaitot, 1965-1966.  
(J. Brossa 1980: 352).  
© Fundació Joan Brossa, 2019

Poema extret d’Els etcèteres, 1970. (J. Brossa 
2011: 13). © Fundació Joan Brossa, 2019

Sumari astral i altres poemes, 1997 (J. Brossa 1999: 35)
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educatiu que respecta els ritmes, les necessitats i els 
interessos de cadascú. El model educatiu de Brossa 
promou, doncs, l’autoconeixement, la promoció de 
les competències individuals i, a la vegada, el treball 
en equip i el diàleg amb els companys. De la mateixa 
manera que els poemes brossians interpel·len el lector 
o l’espectador, el poeta ens convida a investigar allò 
que ens interessa i a treballar d’una manera transversal. 
Una vegada Brossa va demanar un pròleg a Joan Miró i, 
malgrat que el pintor va acceptar el repte, no li va enviar 
cap proposta. Quan van passar uns dies, el poeta el va 
tornar a contactar. I Miró li va dir: “Jo és que d’escriure, 
no en sé”. I Brossa va respondre: “I qui t’ha dit que hagis 
d’escriure el pròleg? Fes el que vulguis!”

Documentar processos creatius

La millor manera d’entrar a l’univers brossià és fer-ho 
a través de l’arxiu personal del poeta que es troba 
dipositat al Centre d’Estudis i de Documentació del 
MACBA. Es tracta d’un conjunt de 52.000 documents5  
que permeten entendre com treballava el poeta, amb 
qui s’escrivia o quin tipus de notícies li interessaven. 
Esborranys, galerades i versions definitives de 
poemes, facsímils, traduccions d’obres literàries, 
correspondència, fullets i petits catàlegs, articles 
d’interès i premsa escrita, fotografies, entrevistes, 
documentació administrativa o documents relacionats 
amb actes polítics i socials, entre d’altres, conformen 
l’arxiu personal de Joan Brossa. 

Un dels aspectes més apassionants d’aquest arxiu és 
la possibilitat d’explorar, de primera mà, la manera 
com treballava el poeta, com s’esdevenia el procés 
creatiu. Així doncs, malgrat que en funció de la 
tipologia del poema la forma de procedir era diferent, 
conceptualment la dinàmica era la mateixa: partir 
d’una idea i desplegar-la per mitjà de la revisió, de 
la correcció i del perfeccionament constant. En aquest 
sentit, la visita a aquest arxiu permet copsar com la 
creació poètica de Joan Brossa neix en la selecció i 
requereix un temps de maduració. És per això que, a 
l’hora de treballar Brossa a l’escola, i més enllà d’introduir 
la vida i l’obra de l’autor, és important que els docents 
focalitzin l’atenció en el procés creatiu i no únicament en 
el resultat i que es puguin documentar aquests processos 
com a part integrant del resultat final que és el poema. 

La senzillesa aparent dels poemes brossians evidencia 
un procés creatiu meditat i lent. Els poemes són el 
fruit d’un mètode de treball que pren com a punt de 
partida la realitat quotidiana des de diferents formats: 
un objecte quotidià, una conversa de carrer, un retall 
de premsa, un bitllet de tren, etc. Així doncs, el corpus 
poètic de l’autor ha de ser entès com un procés i no 
com un resultat. De fet, no importa tant el poema 
en ell mateix com el fet de focalitzar l’atenció en el 
recorregut seguit fins a obtenir els resultats desitjats. 

Esbossos preparatoris per al cartell “Carnaval” de Barcelona, 
1980, i cartell definitiu. © Fundació Joan Brossa, 2019

5 Vegeu l’article 

“Característiques de la 

catalogació de l’arxiu 

personal de Joan Brossa” 

escrit per Glòria Bordons 

i Llorenç Mas per al XIV 

Encuentro de ACAMFE 

que va tenir lloc a 

Cartagena el 2007 > 

www.pocio.cat/membres/

GloriaBordons/arxius/

com_gbordons_cartagena.

pdf. Consulteu també 

la descripció de l’arxiu 

personal del poeta al web 

del MACBA > www.macba.

cat/ca/fons-joan-brossa.
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El saltamartí, 1963 (J. Brossa 2019: 22)

És per això que seran tan importants els esbossos, les 
correccions, les troballes, etc., com la materialització 
del poema. No cal dir que amb la poesia brossiana 
no hi ha espai per a la valoració estètica sinó per a 
l’activació del pensament.

Poema

La boira ha tapat el sol.
Us proposo aquest 
poema. Vós mateix
en sou el lliure i necessari
intèrpret.

En general, quan es treballa la poesia brossiana a l’aula 
es tendeix a explorar-la des d’un punt de vista lúdic 
però, de vegades, poc reflexiu, anecdòtic i superficial. 
És per això que cal reivindicar el poeta com una figura 
clau per a la creació contemporània no només per 
tot allò que va aportar en l’àmbit literari i artístic sinó 
també per la manera com concebia el procés creatiu 
i per la nova mirada que donava a la matèria poètica. 
Altrament, caldria repensar també com els alumnes 
documenten aquests processos i quin paper hi tenen 
el cos i la performativitat. La tendència més recurrent 
és la de mostrar els resultats a la comunitat educativa 
en forma d’exposició, però potser convindria incorporar 
noves dinàmiques i formes de visibilitzar processos 
creatius d’una manera més accional i transgressora. 

Apostar per un model experimental 

Brossa és un poeta actual tant pel que fa al contingut 
dels seus poemes com per la manera en què 
s’expressa. I és que Brossa considerava que “no hi ha 
una cosa per a tots els temps, sinó un temps per a 
cada cosa” 6.  D’aquesta manera, si el poeta plantejava 
la poesia visual com el llenguatge comunicatiu del 
moment creatiu que li va tocar viure, si va ser capaç 
de crear la primera sextina feta amb un programa 
informàtic l’any 1977, si va concebre el llibre visual 
Arlequins el 1970 com si es tractés d’un guió 
il·lustrat en què la A es va movent per les pàgines 
o si va ser capaç d’animar alguns poemes visuals 
que van aparèixer en forma de molinets televisius al 
Canal 33 entre el 1990 i el 1991, avui potser estaria 
conceptualitzant mappings interactius, publicant 
poemes breus a Twitter, fent stories a Instagram, 
explotant les emoticones com a llenguatge visual clar i 
sintètic o bé concebent instal·lacions visuals i sonores. 
Precisament, aquestes són  les formes de comunicació 
que reclamen les noves generacions i, per tant, 
aquelles que caldria potenciar i amb les quals hauríem 
de treballar a les aules. Estudiar Joan Brossa als centres 
educatius i, per extensió la poesia experimental, 
significa convertir l’aula en un laboratori creatiu 

que permeti incorporar els dispositius mòbils, els 
programes informàtics d’edició d’imatges i també els 
enregistrament sonors. Les unitats didàctiques donen 
lloc, doncs, a un procés obert que es va articulant en el 
dia a dia sense una direcció clara ni definida. 

Des d’aquest plantejament, no cal programar sessions 
de continguts tancades quan es treballa Brossa a 
l’aula, sinó més aviat plantejar el corpus brossià 
con un procés d’intercanvi i de descoberta entre els 
alumnes i els docents que variarà cada vegada en 
funció dels agents que hi intervinguin. És per això que 
es pot considerar el poeta un referent creatiu que ens 
ensenya, no tant a replicar un model sinó més aviat a 
veure el món en què vivim des d’una altra perspectiva, 
que ens convida a generar espais per al debat i per al 
dubte i que ens ajuda a explorar nous camins. És en 
aquesta voluntat de suprimir llenguatges, d’inventar 
nous registres que cal llegir l’obra de Brossa.

País

Som una societat endarrerida
que només es posa al dia en els 
símbols externs.

Voldria fer poemes que no generessin
llenguatge sinó que en suprimissin.

Laberints brossians

Davant d’una producció ingent i inclassificable, és 
comprensible que el professorat se senti desorientat 
quan entra a l’univers brossià i que tendeixi a tractar-
lo des del punt de vista visual, atès que pot semblar 
més fàcil i accessible. És per això que des del servei 
educatiu de la Fundació resulta imprescindible poder 

6Brossa va escriure el 

discurs pronunciat als 

Jocs Florals de Barcelona 

del 1985 amb el títol 

La poesia en present. 

Vegeu Joan Brossa. 

Prosa completa i textos 

esparsos, a cura de Glòria 

Bordons. Barcelona: RBA, 

2013, p. 555-562.

Alguns dels poemes visuals que conformen la suite 
Arlequins. © Fundació Joan Brossa, 2019

El dia a dia, 1988-1992 (J. Brossa 2007: 31)
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dotar els docents d’eines que els permetin acostar-
se a la producció poètica de l’autor i encoratjar-los a 
desmuntar-la amb els alumnes tot construint-hi quelcom 
de diferent. Aquesta formació ha de ser capaç de tractar 
totes les facetes creatives de l’autor, en especial la literària 
i la teatral, ha d’ajudar a potenciar la llibertat creativa i, per 
què no, a sortir del referent per conèixer el treball d’altres 
creadors que desenvolupen un procés similar amb el qual 
es poden establir lligams 7. No cal dir que s’espera que 
d’aquests processos es puguin desprendre projectes 
educatius diferents a les aules que no plantegin només 
l’experimentació amb diferents registres poètics, 
sinó que siguin capaços d’incorporar-hi dinàmiques 
innovadores i processos reflexius de llarga durada. 
L’Escola Voramar de Barcelona i l’Escola Camins de 
les Franqueses del Vallès són dos exemples evidents 
de com la formació feta a docents pot donar lloc a 
projectes inspiradors a partir de l’obra del poeta.

A banda d’oferir càpsules formatives, la Fundació ha 
posat en marxa un grup de treball amb docents de 
secundària amb la voluntat d’acostar-se a les realitats 
dels instituts i veure de quina manera Brossa podria 
ajudar a transformar certes dinàmiques de treball i 

com la poesia hauria de treballar-se d’una manera més 
transversal. Dialogar amb professionals de diferents 
centres, vinguts de realitats educatives diverses, 
enriqueix el discurs i ajuda a detectar-ne les necessitats 
i, alhora, les possibilitats que planteja l’autor. El grup 
de treball és recent i caldrà veure de quina manera 
anirà evolucionant, però un dels objectius que es 
planteja és el fet de poder articular algun tipus de 
proposta educativa innovadora i transformadora que 
pugui itinerar pels diferents instituts del país. 

Pel que fa a l’oferta educativa, des d’aquest curs passat 
s’estan revisant les rutes literàries i les activitats a l’aire 
lliure que la Fundació oferia als centres educatius 
per tal d’entrar en contacte amb el patrimoni literari 
que Brossa va deixar al carrer. Aquesta revisió s’està 
duent a terme no només amb docents de diferents 

escoles, sinó també amb alumnes que durant el curs 
s’han dedicat a analitzar aquestes rutes i a cocrear-
les amb la Fundació. Durant el curs 2018-2019 s’ha 
treballat amb l’Escola Mas Rampinyo de Montcada i 
Reixac, amb l’Escola Isabel de Villena d’Esplugues de 
Llobregat i amb l’Escola Jacint Verdaguer de Barcelona. 
Es preveu que durant el curs 2019-2020 es revisin les 
dues propostes que s’ofereixen a secundària amb la 
participació de dos instituts. 

Una altra de les novetats que s’ha impulsat des del 
servei educatiu és el projecte Brossart, que té per 
objectiu fer un acompanyament de llarga durada a 
aquells centres que sentin la necessitat de transformar 
les dinàmiques i les metodologies de treball i que 
veuen en la figura de Brossa un potencial inspirador. 
L’Escola de Bordils és el centre educatiu amb el qual 
estem traçant aquesta modalitat de treball. 

A partir del curs 2019-2020 8,  a més, es promourà 
des del servei educatiu de la Fundació l’activació de 
visites performàtiques a la seu de l’entitat adreçades 
a grups de secundària amb la voluntat d’incorporar 
el llenguatge corporal i els dispositius mòbils en 
el discurs dels educadors. Aquesta aposta pretén 
empatitzar amb l’usuari, potenciar-ne el contacte físic 
i fer de la poesia experimental quelcom proper a les 
pràctiques quotidianes dels adolescents. 

El passat 10 de juliol va tenir lloc la V Jornada Educativa 
Joan Brossa a la seu de la Fundació. Amb el títol “La 
clau de la clau” es va posar el focus d’atenció en el 
mestre (que el poeta considerava que era el portador 
del fanal) i es van compartir algunes de les propostes 
que s’esmenten en aquest article. La conclusió de tot 
plegat és que Brossa funciona, i molt, a les aules. Només 
cal obrir paradigmes, compartir inquietuds i activar la 
creativitat i el pensament. Llarga vida a Brossa!
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7L’exposició temporal 

“La xarxa al bosc. 

Joan Brossa i la poesia 

experimental, 1946-

1980” a la Fundació Joan 

Brossa és una proposta 

molt interessant per als 

docents de secundària 

que vulguin descobrir 

alguns dels moviments i 

dels creadors europeus i 

americans més rellevants 

que van explorar la poesia 

experimental a partir de la 

Segona Guerra Mundial.

8Ja es pot consultar 

l’oferta educativa de la 

Fundació al blog educatiu 

“Laberints brossians” > 

https://laberintsbrossians.

files.wordpress.

com/2019/07/oferta-

educativa.pdf. [Darrer 

accés: 25-7-19].

El busca-raons, 1986-1989. ©  
Fundació Joan Brossa, 2019
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“Quan jo vaig fer 21 anys, tu en tenies 34 i disposaves 
ja d’un gran prestigi. Jo era jovenet, un passerell 
desconegut, però l’efecte que em va fer l’aparició 
de la teva obra de teatre Allò que tal vegada 
s’esdevingué o el recull de poesia Les decapitacions, 
va ser com si s’obrís una finestra als escriptors de la 
meva generació. Però no una finestra perquè ens hi 
llancéssim daltabaix, sinó perquè hi respiréssim un 
ambient de llibertat”, assegura el contista Pere Calders 
en una conversa amb Joan Oliver, dins la col·lecció 
“Diàlegs a Barcelona”. “La vostra escola de Sabadell ara 
ha esdevingut gairebé un mite. Mereixia de ser així. La 
proposta que ens vau fer als més joves, va ser primer 
de tot de convocar-nos. Fins aleshores, la paraula 
intel·lectual s’escrivia en majúscula i amb una mena de 
respecte reverencial. Vosaltres ens vau fer desintoxicar. 
[…] Era una finestra oberta en un moment en què la 
generació d’escriptors anterior a la vostra constituïa 
una mena de vaques sagrades, a les quals no podíem 
ni acostar-nos. Vosaltres vau fer una proposta de 
llibertat”. Les paraules de l’autor de Cròniques de la 
veritat oculta permeten, d’entrada, tenir un testimoni 
de primera mà de l’impacte d’un grup artístic, literari, 
intel·lectual congriat ara fa cent anys a la capital 
vallesana i que va irradiar el seu esperit entre irreverent 
i modernitzador arreu del país. Però alhora, ja podem 
intuir alguns dels motius que van diferenciar la 
proposta d’Oliver, Trabal, Obiols i companyia del to 
general de la cultura catalana postnoucentista.

El context previ al naixement de la Colla 
de Sabadell

Però, retrocedim uns quants anys. El 1915, Europa 
està en guerra i ja ningú se’n recorda de l’alegria amb 
què van sortir els soldats cap a París o cap a Berlín. 
Catalunya comença a bastir el projecte reformista 
i culturalitzador de la Mancomunitat, inspirat en 
les idees classicistes, europees i modernitzadores 
del Noucentisme preconitzat per intel·lectuals com 
Eugeni d’Ors, ara sota les ordres de Prat de la Riba 
en l’entramat administratiu català. Barcelona és una 
metròpoli neutral on arriben espies, artistes, fugitius 

de tota mena i Sabadell, com tantes altres ciutats 
fabrils catalanes, fa l’agost venent teixits i mantes als 
dos bàndols de la gran conflagració europea. Hi corre 
el diner, la prosperitat immediata que no deixa veure 
els problemes socials que aviat s’esdevindran per 
l’avarícia i la poca vista del món burgès. 

Una poca vista que també era artística, tal com no 
s’estarà de denunciar Joaquim Folguera i Poal, el jove 
poeta i crític literari noucentista, que amb l’Exposició 
d’Art Nou Català volgué remoure les plàcides 
aigües artístiques de Sabadell. Una ciutat que en 
aquell moment tenia com a gran institució artística 
l’Acadèmia de Belles Arts, presidida per Antoni 
Oliver –pare del futur poeta–, i l’Escola d’Arts i Oficis, 
presidida per Joan Vila Cinca –progenitor, a l’ensems, 
de l’artista Antoní Vila Arrufat. Vila Arrufat i Ricard 
Marlet, futurs membres de la Colla de Sabadell, 
havien retornat feia poc al redós de l’Acadèmia, 
després d’haver-hi renyit per l’estretor de mires, el 
puritanisme i l’academicisme oficial i haver fundat 
l’Agrupació Artística, i no podien sinó mirar amb enveja 
i delit aquell estol d’artistes i intel·lectuals que el fill 
de l’enginyer Manuel Folguera i Duran, fundador del 
Centre Català de Sabadell, aconseguí portar a Sabadell. 
Es tractava d’una nodrida representació del grup de les 
Arts i els Artistes, vinculada al Faianç Català de Santiago 
Segura, nebot del terrissaire vallesà Marià Burguès, 
anarquista, espiritista i rodamon. Folguera no només 
organitzà l’exposició, sinó que hi feu dictar conferències 
per part d’Eugeni d’Ors, Martí Casanovas, Feliu Elias, 
Joaquim Torres García, Josep Aragay o Joaquim 
Folch i Torres, i redactà un manifest contra l’estat de 
l’art a Sabadell, contundent i provocador. “Les noves 
correnties d’art han passat per la nostra vora sense 
deixar-nos tan sols la recança d’una avinentesa perduda. 
Hi ha en nosaltres una mica d’esperit musulmà que ha 
fet resignar-nos i dir massa sovint com a pretext aquella 
frase, rebuig de periodisme rutinari: ‘La nostra ciutat és 
eminentment industrial’ […] Una cosa tan sols explica 
aquesta passivitat artística nostra: la manca d’una sòlida 
i conscient educació en coses d’art”, escrivia Folguera. 

Cent anys de la Colla de Sabadell: 
un grup singular que va marcar 
una fi ta a la cultura catalana

�Pensar, llegir, escriure (IV) a propòsit d’aniversaris d’autors

Joan Safont i Plumed

Membres de la Colla de Sabadell (s’hi distingeix Joan Oliver).
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És impossible que l’impacte d’aquelles contundents 
paraules no arribés a oïdes dels joves que aviat 
formarien la Colla de Sabadell, i que en aquell moment 
es reunien a Belles Arts, els artistes, i els “literats” a 
l’Acadèmia Catòlica, fundada pel prevere Fèlix Sardà i 
Salvany, autor del pamflet El liberalismo es pecado, 
i persona molt influent a la ciutat. De tota manera, si 
hem de fer cas de Joan Oliver, “aquell fet i les reaccions 
que va produir en els medis culturals de Sabadell em 
van passar inadvertits. Totalment. La Colla encara no 
existia”, asseguraria l’escriptor. El que sí que existia 
era la coneixença de Trabal i Oliver, quan tots dos 
estudiaven als Escolpais: “Jo vaig conèixer en Trabal a la 
classe –que en dèiem la peça– regida pel pare Vinyoles, 
que era un mestre menys que mediocre. […] A la 
‘peça’ en Trabal i jo a penes ens parlàvem. Era un xicot 
enravenat, de galtes fortament rosades i no mostrava 
el més mínim interès per la literatura. Aleshores jo ja 
havia escrit versos en castellà. Li deien el vertical i també 
la pepa de deu. En el meu grup hi havia en Mallofré, el 
meu germà Antoni i no recordo qui més. La meva colla 
fèiem un butlletí mecanografiat, el títol, L’Estudiantil. 
El meu germà hi feia dibuixos i jo proses. El grup d’en 
Trabal feia un altre butlletí amb un títol xiroi: L’Ai, Ai, Ai! 
Els uns ens mofàvem dels altres. No ens podíem veure”.

Trabal, fill d’un procurador dels tribunals i militant de 
la Lliga Regionalista, havia impulsat juntament amb 
el seu germà Josep Maria, Antoni de P. Avellaneda, 
Joaquim Figuerola, Lluís Parcerisa i Pere Valls, la 
Fulla Salau, una revista –en realitat tan sols un full 
de paper, amb director, publicitat i tots els ets i 
uts– que era repartida els diumenges a la sortida de 
missa de 12. Aquesta fulla, que ja contenia l’humor, 
la crítica àcida i la ironia que farien cèlebres la Colla 
de Sabadell, va plegar veles aviat, quan un article 
de Parcesisa, signat amb el pseudònim L’Ebis, i molt 
crític contra la banda municipal, donà lloc a unes 
amenaces gens dissimulades cap a Trabal, a qui 
pressuposaven autor d’aquell libel. Oliver, que amb 
el temps seria un dels caps de brot més destacats 
de la Colla, encara no formava part d’aquest grup. 
Era llavors, senzillament, un noi de casa bona. El de 
nissaga més il·lustre dels qui formarien part de la 
colla. Per part de pare i mare estava vinculat a grans 
propietaris rurals, hisendats, industrials, financers 
i polítics, i potser per això des de jovenet havia 
nascut en ell un esperit de rebel·lia: “El meu germà 
i jo, ‘els nois de ca l’Oliver’, érem considerats com 
els senyorets de la classe. El pare Vinyoles em tenia 
molt aviciat […] Cansat d’aquest tracte de favor un 
dia que ell havia sortit i com altres vegades m’havia 
encarregat de vigilar els meus companys, vaig iniciar 
i promoure una ‘revolta’. Havent baixat de la tarima 
vaig començar a agafar els tinters de vidre que cada 
pupitre tenia inserits a la seva part plana i els vaig 
anar llençant per la finestra que donava a un camp de 
tenis recentment inaugurat. L’avalot va ser general i 
frenètic”, assegura Oliver en una carta a Miquel Bach.

La Font del Saüc, 1919

Però, si la Colla de Sabadell té una data fundacional, 
aquesta és el mes de juliol del 1919, quan Europa 
encara es llepava les ferides de la guerra que havia 
deixat milions de morts i destrucció i s’acabava de 
signar el tractat de Versalles, que engendraria una 
nova guerra dues dècades després. La crisi moral, 
espiritual, política de la postguerra feia estralls, com 
la grip, mentre les avantguardes eren la demostració 
d’aquesta crisi en el món de l’art. Una crisi que a 
Catalunya, frustrat l’intent de dotar-se d’un Estatut 
d’Autonomia, es materialitzava en el pistolerisme 
que ja començava a regnar pels carrers. Aliens a tot 
això, aquell estiu, un grup d’amics encapçalat per 
Oliver, Trabal, Vila Arrufat, etc., va pujar a la Font del 
Saüc, a la muntanya de la Mola –Sant Llorenç del 
Munt–, en el que es pot considerar el seu primer gran 
muntatge escènic: “Ens acompanyava un asenet de 
mansuetud evangèlica, el qual carregàrem d’estris 
inútils i heterogenis. Per començar fermàrem una 
immensa bandera barrada en un penyal estret i 
alterós. Tots anàvem vestits d’‘excursionista’, […]. 
A hora baixa […] en Trabal ens recreava amb les 
seves cançons improvisades –lletra i música–, en un 
andalús sui generis, veritables peces populars, sense 
trampa, nues de tot atractiu volgut i meravelloses 
en la seva matussera puresa”, asseguraria Oliver, tot 
recordant Trabal. “Ens trobàrem tot just sortits de 
l’adolescència i començàrem a viure, com aquell qui 
diu, de tronc. Sabadell, la nostra petita pàtria, era 
una ciutat atrafegada i sorruda, trista i rica. En aquell 
medi, nosaltres ens sentírem, no pas millors, però 
sí diferents. Al principi fórem uns éssers asocials i 
recalcitrants, però a poc a poc i, cal reconèixer-ho, no 
sempre amb una clara consciència del que fèiem vam 
provar de remoure tanta monotonia. Érem alegres i no 
teníem problemes urgents que ens entrebanquessin.” 
L’acampada a la Font del Saüc, a la qual van seguir 
altres activitats, com la sortida a Cala Pola, de Tossa 
de Mar, o la instauració de l’anomenat “Casino dels 
senyors” –un espai de trobava que parodiava el burgès 
Círculo Sabadellés i que va ser escenari d’algunes de 
les pensades més mítiques de la Colla–, donen mostra 
de l’humor corrosiu i sovint absurd o gratuït de la Colla 
de Sabadell, que van estendre amb les Edicions “No me 
olvides”, a través de les quals editaven romanços amb 
un castellà pretesament vuitcentista i amb l’estètica 
de l’època, treta de vells models gravats trobats a la 
redacció del Diari de Sabadell, venuts a la plaça Major 
dins un paraigua obert, barrejats amb altres impresos 
de literatura de canya i cordill. 

La Colla, però, fou molt més que això, ja que aviat 
es posarà de manifest que aquell grup és un dels 
revulsius més interessants de la cultura catalana 
del moment, a mig camí del Noucentisme i les 
avantguardes, especialment el dadaisme, que havien 
explotat a l’Europa d’entreguerres. Perquè, al costat 
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d’aquestes activitats absurdes i irreverents, la Colla 
va anar ampliant de seguida el seu radi d’acció 
cap a la construcció d’iniciatives institucionals i 
modernitzadores i teixint relacions entre diverses 
ciutats de Barcelona. Al desembre del 1919, amb 
la seva conferència titulada “La música i les ciutats 
solitàries”, en sintonia amb els postulats d’Eugeni 
d’Ors i el Noucentisme, Francesc Trabal llançava la 
idea de crear una Federació d’Associacions de Música 
d’arreu del país. Ell mateix va ser un dels impulsors 
de l’associació de Sabadell, que va tenir com a 
protagonista del concert inaugural la clavecinista 
polonesa Wanda Landowska. Esperonats per l’èxit, 
el grup de Sabadell va impulsar, l’any 1922, la 
creació d’associacions homònimes fins a constituir 
una Lliga Nacional d’Associacions de Música, que 
permeté estendre la nova música francesa –d’Erik 
Satie o el Grup dels 6 per exemple– que els havia fet 
conèixer el lleidatà establert a París Ricard Vinyes, 
un dels seus còmplices, i portar arreu del país els 
millors concertistes europeus, com el pianista Arthur 
Rubinstein. A més, l’Associació de Música estava 
vinculada a dos projectes més amb participació de la 
Colla, l’Associació d’Amics de la Poesia i l’Associació 
d’Amics del Teatre. Com explicava Oliver, “En Trabal 
i jo anàvem a parlar de la ‘Catalunya-Ciutat’, que era 
una idea potser de Xènius, penso. […] De manera que 
allò que predicàvem era ruralitzar en certa manera 
la ciutat i urbanitzar el camp per tal que no es donés 
mai més el cas d’aquestes ciutats tentaculars de 
milions d’habitants que són un niu de degradació i de 
delinqüència. […] El Sabadell de la nostra època no 
arribava als 30.000 habitants i ens coneixíem tots, no 
hi podia haver engany. Pensàvem que els ciutadans no 
podien viure d’esquena a la naturalesa, que havien de 
saber distingir una col d’una escarola, conèixer el nom 
dels ocells, els mecanismes del clima i de les collites… 
Vam lluitar contra el centralisme de Barcelona i això és 
–penso jo– un dels aspectes més importants del grup 
de Sabadell, aspecte del qual ningú no ha parlat”.

El Diari de Sabadell i les Edicions La Mirada

Amb la instauració de la dictadura del general Miguel 
Primo de Rivera, beneïda per la monarquia i els sectors 
socials conservadors, catalans inclosos, va començar 
una nova etapa a Catalunya i a Espanya, en sintonia 
amb l’auge autoritari que es respirava arreu d’Europa. 
Malgrat les vagues promeses, el dictador aviat es va 
descobrir com un repressor de la cultura catalana, fent 
suprimir la Mancomunitat, escapçant el seu projecte 
cultural i perseguint els dissidents. En aquest sentit, 
a redós de l’oposició al règim, els homes de la Colla 
de Sabadell van entrar a formar part de la redacció 
del Diari de Sabadell –inspirat per Acció Catalana, 
partit creat un any abans com a escissió de la Lliga 
Regionalista, de la qual criticaven el conservadorisme 
i l’adhesió a la política espanyola. En ell, però, van fer 
la seva particular lluita contra la dictadura a través de 

l’humor que va inundar les pàgines del rotatiu, que 
Trabal i Oliver dirigirien successivament. Precisament 
Oliver, que és l’autor de l’emblemàtic article Pàtria i 
Cultura escrit justament arran del cop d’estat, “tota 
una crida a la resistència i a la solidaritat patriòtica”, 
explica: “La redacció del Diari de Sabadell fou un dels 
nostres més eficaços centres d’operacions. Publicàvem 
falses notícies ‘de societat’ –entre d’altres el prometatge 
de l’hereu d’un Montagut i la pubilla d’un Capulet–, 
ressenyes d’actes no celebrats, amb els noms dels 
possibles i gairebé inevitables concurrents. L’extracte 
del discurs d’un prohom era rematat amb aquestes 
paraules: ‘He dit’, acabà dient l’orador, amb fermesa. Un 
imaginari enviat especial al Tour de France firmava uns 
reportatges setmanals sobre la popular competició, 
inventats de cap a peus, però molt més amens que els 
autèntics. Ens empescàrem un cas de bruixeria, amb 
entrevistes i totes les circumstàncies que podien donar-
li interès i versemblança. Multiplicàvem els pseudònims 
entre els quals n’hi havia de tan poca-soltes com Casa 
de Quatre Pisos, Orella Dreta o Llit de Matrimoni (aquest 
darrer era també el nom del gat d’en Trabal). Com és 
fàcil de suposar, aquests excessos donaren molt de joc i 
produïren disgustos i conflictes. Però els propietaris del 
periòdic eren de la màniga ampla i ens tenien simpatia 
i, d’altra banda, nosaltres compensàvem aquestes 
facècies amb uns editorials sobre política local, sempre 
ben engiponats i, quan convenia –per exemple, en 
temps d’eleccions–, vibrants i ‘valents’.”  

És en aquell moment que la Colla de Sabadell quedaria 
definitivament constituïda per l’escriptor Francesc 
Trabal i el seu germà Josep Maria, advocat, traductor 
i dibuixant; l’escriptor, poeta i dramaturg Joan Oliver; 
el crític literari i poeta Armand Obiols (pseudònim de 
Joan Prat i Esteve); els pintors Antoni Vila i Arrufat i 
Ricard Marlet; l’advocat, historiador i escriptor Miquel 
Carreras i Costajussà; el periodista Lluís Parcerissa, i 
el farmacèutic, crític d’art i dibuixant Joan Garriga i 
Manich. Una colla que, des dels seus inicis, va cultivar 
les relacions amb els principals intel·lectuals del país. 
Els Jocs Florals van ser organitzats l’any 1921 pel grup 
com una forma de protesta contra la decadència de 
la Gaia Festa, i per als quals van encarregar la flor 

Excursió a la Font del Saüc (1919); s’hi veuen Joan Oliver i Antoni Vila Arrufat, 
entre d’altres.
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natural a Josep Carner, la viola a mossèn Llorenç 
Riber, l’englantina a Ventura Gassol, un conte a Carles 
Soldevila i un estudi breu sobre un tema lingüístic 
al mestre Fabra; aquest seria el principi de la relació 
amb els principals intel·lectuals catalans. Carner, que 
seria víctima del particular humor del grup amb motiu 
d’aquests Jocs Florals, va esdevenir de seguida un 
padrí per a ells, prologant L’any que ve de Francesc 
Trabal, on afirmava que la Colla de Sabadell eren 
“barcelonins amb perspectiva”. D’aquesta relació 
en va sorgir el projecte més reeixit de la Colla, les 
Edicions La Mirada. Ho explica Joan Oliver: “Un 
capvespre temperat del setembre del 1924 es reuniren 
al Marquet de les Roques, una finca enclavada en la 
Vall d’Horta, sota el Montcau, a la muntanya de Sant 
Llorenç del Munt, Josep Carner, Jaume Bofill i Mates 
(Guerau de Liost), Carles Riba, Francesc Trabal, Joan 
Prat (Armand Obiols) i aquest vostre servidor i únic 
supervivent de tots sis. […] A l’hora del cafè hom atacà 
el motiu d’aquell encontre: l’editorial projectada per 
la ‘colla de Sabadell’. Ja fosquejava. Protegits per la 
penombra, els tres joves es tornaren més loquaços. 
Breument: Carner, Bofill i Riba aprovaren sense 
reserves l’esquema que els acabàvem de sotmetre, així 
com la maqueta que havia dissenyat Ricard Marlet, 
excel·lent dibuixant i gravador al boix, i realitzat Joan 
Sallent, notabilíssim impressor, tots dos sabadellencs. 
Amb la seva vèrbola precisa i guspirejant, sempre 
sobre un fons de subtil ironia, el poeta d’Els fruits 
saborosos brindà a la salut de l’empresa concebuda”. 
El primer títol que obrí les edicions La Mirada va ser 
L’any que ve, breu recull d’acudits de Trabal, il·lustrats 
per ell mateix i per diversos components del grup. 
“El llibret va produir indignada sorpresa, sobretot a 
la nostra estimada ciutat, un indret tan fabril com 
febril, sobretot per a nosaltres que encara teníem la 
sort de considerar el treball com un art i com un joc. 
I aquest era el resultat que preteníem d’aconseguir: 
un petit escàndol entre certs burgesos benpensants 
i certs intel·lectuals aburgesats”, escriu Joan Oliver. 
De tota manera, “A partir d’aquell moment tots els 
textos editats foren d’una seriositat impecable, com el 
lector pot comprovar si dóna un cop d’ull a la llista de 
títols i autors que trobarà més avall. Com ja he indicat, 
l’aspecte físic dels volums significà una innovació en el 
mercat català: gairebé tots relligats en tela, a l’anglesa i 
d’una extraordinària pulcritud tipogràfica”. 

Ofrena rural, de Guerau de Liost, Tres estels i un 
ròssec, de Josep Carner, Sis Joans, de Carles Riba, 
Vida de Manolo, contada per ell mateix, de Josep Pla 
o Històries de la carn i la sang, d’Agustí Esclassans, 
van ser alguns dels títols que va publicar La Mirada, 
on també van fer les primeres armes els components 
del grup. Així, l’any 1928 veuria la llum Una tragèdia 
a Lil·liput, de Joan Oliver, amb pròleg de Carles Riba, 
l’any següent ho faria L’home que es va perdre, de 
Francesc Trabal i el 1930, Judita del mateix autor. A 
partir d’aquí, amb l’inici de la trentena –i de la dècada 
dels trenta, que va aparellada amb la proclamació 
de la República i l’autonomia per Catalunya, en un 
context europeu cada vegada més complex marcat 
per l’ascens del nazisme a Alemanya– i la consolidació 
individual, els camins de la Colla de Sabadell se 
separen. No serà fins l’esclat de la Guerra Civil que els 
camins de Trabal, Oliver i Obiols, autors capdavanters 
de la nova generació literària, es tornaran a trobar. 
Joan Oliver, amb el pseudònim poètic de Pere Quart, 
publicarà Bestiari (Premi Folguera) i Oda a Barcelona, 
i juntament amb Obiols i Trabal, impulsarà l’Agrupació 
d’Escriptors Catalans i la Institució de les Lletres 
Catalanes, de la qual Trabal serà secretari. El mateix 
Trabal, que guanyaria l’any 1936 el prestigiós Premi 
Crexells amb Vals, representà els escriptors catalans 
al Congrés del PEN Internacional celebrat a Praga 
l’any 1938, on va acudir amb la també escriptora 
Mercè Rodoreda, i usà la seva xarxa de contactes 
internacionals per vehicular la solidaritat internacional 
amb els escriptors catalans. Obiols, per la seva banda, 
exercí de redactor en cap de la Revista de Catalunya, 
ressorgida sota l’empara de la Institució. Junts també 
impulsaran el Servei de Biblioteques al Front, que 
responia a les mateixes peticions dels soldats i la 
necessitat de mantenir la cultura com a forma de 
resistència i lluita contra la guerra. El projecte va 
tenir com a materialització principal la creació del 
Bibliobús, que, carregat de llibres, viatjava cap al front 
per portar cultura als combatents. El mateix Bibliobús 
que el matí del 23 de gener de 1939, carregat amb 
un conjunt d’escriptors –entre els quals, els tres de la 
Colla–, iniciava el camí de l’exili. L’expatriació que va 
marcar el final del grup. Les seves vides es van separar. 
No obstant això, el record de vint anys d’activisme 
cultural, compromès amb la modernitat, la llibertat i el 
catalanisme, romandria per sempre més. 

Imatge oficial dels 100 Anys de la Colla de Sabadell.
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Hi ha un títol molt assenyat del simposi que se celebrarà a l’octubre a 
la Universitat Autònoma de Barcelona sobre l’obra i figura de Teresa 
Pàmies, porta per nom La meva Teresa Pàmies, i és a càrrec de 
Maria Barbal, una autora celebrada per la mateixa Pàmies. 

Com tots els grans autors, Pàmies permet que cadascú tingui la seva Teresa. 
Així, algú hi trobarà l’escriptora literària que cal reivindicar, un altre la 
militant comunista, un altre l’escriptora de viatges, per a d’altres serà la gran 
periodista, per a alguns és sobretot la cronista d’una època, per a d’altres una 
feminista destacable. 

Si s’analitza la seva obra, també veurem que dedica força llibres –un total de 
quatre– al procés d’envelliment i la mort. Un tema molt important perquè el 
seu pare va marxar de Catalunya als 50 anys i va haver de fer-ho per envellir 
i morir lluny de casa. I ella, contra l’opinió de tothom i després de molts anys 
instal·lada a París, torna a casa als 50 anys perquè no suporta la idea d’envellir 
i morir lluny de casa seva. La vellesa és un tema important, però també 
en podríem destacar d’altres com la Pàmies assagista, l’estudiosa de grans 

L’autodidactisme d’una 
romàntica militant

�Teresa Pàmies

Montse Barderi
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personatges femenins com La Pasionaria o Rosalia 
de Castro o la feminista no excloent. Quina és la més 
important? Totes són ella, i cap és mai ella del tot. Un 
gran autor podria ser definit, precisament, com aquell 
que mai el tanques en una faceta concreta. 

Una de les meves Tereses Pàmies preferides és 
l’autodidacta. I un tema tan determinat i abastable 
resulta que cada cop em resulta més complex. No n’hi 
ha prou de dir que va deixar –o va haver de deixar els 
estudis als 11 anys–, que va estudiar de modista, que 
durant tota la vida no va parar de llegir i escriure, que 
la seva obra té una gran influència periodística –ja 
que va començar a escriure de joveníssima a la revista 
Juliol–, o que va estar tota la vida interessada en la 
poesia. No n’hi ha prou de dir que va estudiar a la 
Universitat Femenina de Mèxic un curs de periodisme, 
fent veure que tenia un títol de batxillerat i que havia 
perdut sota les bombes de la Guerra Civil. No n’hi ha 
prou de recordar –i per part seva reivindicar– la noia 
pagesa que no sap ser refinada, i que crida massa i li 
han de fer un gest els camarades perquè abaixi la veu. 

Podria, és fàcil i entretingut, repassar les seves obres 
i anotar tots els autors que cita –amb naturalitat i 
sempre sense gens d’esnobisme– i oferir una munió 
immensa de dades i referents. Però el resultat ja 
el sabem; era, com ella mateixa va dir: algú molt 
treballat, molt llegit i molt viatjat. 

Ras i curt, i trobaríem un munt d’assistències a 
conferències, col·loquis i xerrades, un munt de 
pel·lícules, molts llibres, moltíssima poesia, molta 
música, molt de treball de recerca a les hemeroteques, 
la lectura diària dels diaris, una actitud plena de 
curiositat i interès pel seu present. 

Tornem-nos a centrar en el tema: què és ser 
autodidacte? L’autodidacte és aquell que s’ha instruït 
sense l’ajut de cap mestre. I instruir-se significa tenir 

coneixements o informacions, especialment de 
manera metòdica. Aquí ja trobem allò que marca 
sempre la vida i obra de Teresa Pàmies, com molt bé va 
dir Sergi Pàmies: la dissidència. Ella no va tenir mestres, 
en el sentit d’una institució d’ensenyament que vetlla 
per ella durant diferents etapes de la vida, i per tant no 
és allò que en podríem dir una autodidacta de manual. 

No ho va ser de manera metòdica, en el sentit de fer-se 
una idea prèvia de tot allò que cal saber per ser una 
persona culta i dissenyar-se un programa de lectures, 
assignatures i coneixements. Ella no estava a casa 
formant-se a través d’una biblioteca seleccionada. 
Ella va adquirir coneixements, molts, en funció del 
que li demanava la vida o els seus interessos en cada 
moment. Que vol pensar el tema de la mort? Doncs 
sap on treure lectures, referents i oferir una tesi pròpia 
d’algú que s’ha documentat i en farà un llibre com 
Conviure amb la mort (Empúries, 2003). Que vol 
pensar si un home pel simple fet de néixer home ha 
de ser masclista o no? Aleshores es documentarà 
profusament i acudirà a la història, i posarà mil 
exemples històrics com ara dels sufragistes anglesos i 
crearà el llibre Mascles no masclistes (Plaza & Jané, 
1987). I crec que ho he dit bé, he dit que vol pensar, 
no pas demostrar. Ella no fa cap viatge amb el resultat 
previ a la butxaca. Mai va renunciar a pensar, per tant 
no dubtarà a contradir-se, dubtar, incloure testimonis 
diferents als seus. És valenta i indomable, pendent 
sempre de no caure en els seus prejudicis, molt més 
interessada a saber la veritat que a tenir la raó. I és una 
valentia sense càlculs, un coratge sense estratègies.

Ella no parteix d’un objectiu, d’un “què cal saber per 
ser algú culte?” –una visió, tal vegada, molt burgesa 
de la vida–, sinó d’un “qui vull ser”, o millor encara, “qui 
soc”. I, aleshores, actuar amb naturalitat en allò que 
simplement s’és. 

Ella què era? Una romàntica militant. Potser alguns 
em puntualitzaran que era comunista. Una comunista 
que afirma a Els anys de lluita (Columna, 2001) –
pràcticament el seu testament ideològic– que vol un 
comunisme amb rostre humà. Comunista amb ideals, 
amb ètica, amb un enorme sentit de la justícia, és a dir, 
amb una base força romàntica. Algú podria objectar 
que el romanticisme no és útil. El podria definir com 
un cert afany utòpic, que, com el pensament, no dona 
resultats definitius, però que ella no para de reivindicar 
perquè alguns –tal vegada els millors– la trien com 
la forma més humana, més profunda i elevada de 
viure. Sigui com sigui, decidiran i portaran a terme 
la seva decisió, amb convenciment i principis, i com 
ella mateixa escriu: “tal vegada el que decideixin no 
sigui just, i contra aquestes possibles injustícies nous 
romàntics s’alçaran, i així successivament” 1.  Per tant, la 
mateixa Pàmies no creia que el sentit del romanticisme 
militant sigui la possibilitat d’obtenir resultats definitius, 
però, malgrat tot, cal ser persones capaces de canviar 

1 Romanticisme militant. 

Galba edicions, 1976, 

pàg. 127. 

Teresa Pàmies en el seu despatx durant una entrevista feta per Marta Nadal, 
1992. Foto: Pau Barceló.
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el món amb el desig de millorar-lo, i prou forts per 
carregar amb les pròpies il·lusions i desencerts. 

I aquest afany de justícia no pot ser mai teòric o de 
gest i paraula, d’actitud i propaganda. El romàntic 
militant ha d’actuar, ha d’estar necessàriament orientat 
a l’acció. Si creu que hi ha una realitat injusta, actuarà, 
més enllà dels discursos. Fins on pot arribar? Doncs fins 
a perdre la pròpia vida, fins a la presó, fins on calgui. 

I tot i així, no es pot parlar mai d’una vida sacrificada, 
no són sants, no són màrtirs, són persones que 
estimen la vida, la vida dels altres homes com ells i que 

creuen en el que fan i actuen en conseqüència.

I quina és la seva principal motivació? L’amor. I són 
persones compromeses amb aquest amor. No tenen 
una rebel·lia exaltada, com una mena de crisi nerviosa 
del moment o les circumstàncies, no tenen allò que el 
refranyer diu “d’arrancada de cavall i parada de d’ase”. 
No fan actes temeraris fruit de la passió del moment, 
sinó que tenen un entusiasme fruit del convenciment 
sostingut en el temps. 

Per tant, la pedra angular del seu autodidactisme 
afirmaria que és el seu romanticisme militant. Com és, 
com viu, com aprèn, com pensa una romàntica militant 
com ella? En primer lloc, amb consciència de classe, 
però, gràcies al comunisme, amb una nova consciència 
de classe. Ella no pensa que la cultura no estigui feta 
per a ella, o que no és pròpia de persones amb el seu 
nivell social. Ella forma part de la classe treballadora, 
però, gràcies al comunisme, es tracta d’una nova 
autopercepció de la classe treballadora: pot ser digna, 
heroica i bella. Ha crescut veient les portades de la 
Unió Soviètica en construcció i veu representacions 
de la seva classe social, els treballadors, que tenen 
allò que els grecs abans només reservaven per als 
aristocràtics: són bells, bons i sans a la vegada. El 
Kalós proletariat. Així, Teresa Pàmies és una dona 
treballadora totalment desacomplexada, capaç de 
sargir uns mitjons i de llegir Agnès Heller. 

Teresa Pàmies era una gran aficionada al cinema, i 
té una manera de narrar sovint molt visual. Aquesta 
personalitat eclèctica la podem trobar en una 
primera i molt representativa escena del llibre 
Va ploure tot el dia: 2  

En arribar al dormitori donà un cop d’ull al llit desfet, la 
taula plena de papers, el llibre de l’Agnès Heller traduïda 
per Manuel Sacristán damunt la tauleta, llibres pertot 
arreu, el pòster del Che a la capçalera, una imatge de 
Praga en ceràmica, el Guernica de Picasso, el certificat del 
premi President Companys, una reproducció de la nena 
dolça de Renoir, la màquina d’escriure, la màquina de 
cosir, l’escalfador elèctric, el paner de cosir i de les llanes…

Fixem-nos un moment en aquesta escena: lectora 
empedreïda, amb conviccions polítiques i que no 
li cauen els anells per cosir a màquina o fer mitja. 
Una dona treballadora amb una inclinació natural 
per la cultura. Té un quadre de Renoir, un pintor 
expressionista que no té gaires interpretacions, que és 
un gran mestre però amb un estil clar, senzill, directe, 
que tracta els seus personatges amb delicadesa, i 
que ha estat conegut com el pintor de l’alegria, dels 
bons moments. Teresa Pàmies va guanyar el premi 
President Companys en els Jocs Florals de la Llengua 
Catalana l’any 1967 a Marsella. El primer premi, abans 
del Josep Pla per a Testament a Praga. Se situa, doncs, 
com una autora amb un cert reconeixement literari. 
Tot plegat es veu una imatge d’algú que pot conviure 
amb diferents expressions artístiques, fent un conjunt 
dispar però coherent amb la personalitat de l’autora. 
Algú natural amb els seus interessos i necessitats. No 
és cap clixé, no és la imatge ni del bon gust ni de la 
treballadora pobra, és algú que fa el que li dona la 
gana sense esquivar les seves responsabilitats.

Així doncs, en Teresa Pàmies no es tracta tant de tenir 
una cultura, sinó de ser, de ser coherent amb qui s’és. 
Però no som de manera contínua, la nostra identitat 
varia, creixem, madurem, ens passen coses. Però hi 
ha un jo en Teresa Pàmies que ho determina tot: el 
jo jove, idealista, capaç de fer una guerra i perdre-la, 
és aquest jo el que farà que la seva vida en sigui una 
conseqüència: l’exili i el retorn força tardà. El jo d’abans 
d’haver fet 20 anys. Explicar aquest jo és també jutjar-
lo, perquè va ser determinant i va tenir unes tràgiques 
conseqüències en la seva vida. I la qüestió és que 
l’absol i, per tant, reivindicarà fins al darrer moment la 
seva joventut com l’espai del romanticisme militant. 
És com si ens digués: “el que em va passar, ho va fer 
aquella persona, la qual té uns valors en els quals no 
he deixat de creure mai, ho tornaria a fer”. 

La definició de com és el romàntic militant, en el 
seu cas com era ella de jove, la jove de quan va fer 
la guerra, l’extrec del llibre Romanticismo militante, 
en el qual glossa diferents figures de personalitats 
històriques, concretament Julius Ficik, Bachir Hadj 
Ali, Rosa Loxemburg, Nazim Hikmet, George Orwell, 
Ho Chi Minh, George Jackson, Jules Vallès, Pablo 
Neruda i Ernesto Che Guevara. Cap d’ells és ella, 
evidentment, però, si tal com deia Maria-Mercè 

2 Va ploure tot el dia. 

Col·lecció El Cangur. 

Barcelona, 1988, pàg. 13.

Imatge ofi cial de l’Any Teresa Pàmies 2019.
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Marçal, investiguem dels altres el que ens interessa 
de nosaltres mateixos, no hi ha dubte que és un joc 
de miralls de trets personals dels quals s’identifica 
en el mateix gest de reivindicar-los. 

Continuem explicant com és i també com no és un 
militant romàntic. Teresa Pàmies no hauria estat mai 
torturadora, dèspota, carrerista, política farsant, cínica, 
buròcrata despietada o inepta. No hauria estat mai una 
persona fanàtica o dogmàtica. 

Ni una mística, no té fe ni drama, ni una gravetat de 
viure feixuga. No pateix de rigidesa ideològica, ni és 
intransigent. En canvi és alegre, lliure, lúcida, crítica, i 
amb tendència a l’excés, sobretot a l’hora d’estimar, de 
viure, de sentir. És una dona profundament vitalista. És 
altament probable que li agradi la poesia, o la música, 
cantar, tocar un instrument, fer versos. Estima la vida i 
tot el que sigui un intensificador de l’existència. 

No són persones tristes, no s’autolamenten, no 
practiquen el que ella anomena, en diferents llibres, una 
actitud masoquista. Davant d’un fracàs, com els seus 30 
anys d’exili, són capaços de veure qui eren quan ho van 
fer, quan ho van decidir, i es poden reconciliar amb una 
història que coses com aquestes són possibles. Després 
del fracàs, les temptacions són moltes, la depressió, 
la bulímia, la resignació o la ignorància, però l’única 
manera de no ser del tot derrotat és mantenir-se fidel a 
la veritat més profunda d’un mateix. 

Són persones altament racionals i altament emocionals. 
Molt sentimentals i no estan disposats a renunciar a res 
d’allò que li correspon a la dignitat humana: la capacitat 
de pensar, opinar i crear. Per això la cultura és un camp 
de descobriments, de joc, d’interessos. Hi ha estimació, 
curiositat i ganes d’aprendre. 

Però el més característic d’ells és el seu sentit de la 
justícia. No faran mai les coses per força, o seguint 
ordres, així doncs amb paraules arendtianes no 
renunciaran mai a la capacitat de pensar ni cauran en 
la banalitat del mal. Mai exterminarien un poble a la 
càmera de gas per l’estúpida raó que seguien ordres. 
Tampoc són venjatius, lluiten i, si vencen, no castiguen 
ni cometen represàlies. La justícia, no pas una doctrina 
política és la paraula més important, una justícia que 
sempre deriva en justícia social, i per a la justícia, són 
capaços de morir o d’anar a la presó. 

Tampoc són persones tèbies, de sentiments flonjos 
i petits, no estan mai a prop de la indiferència o 
l’absència d’opinió. Fan sempre amb alegria i convicció 
allò que consideren el seu deure. Són treballadors 
entusiastes, tenen un gust innat per a la feina ben feta. 

Tampoc es permeten ser covards, ni traeixen, no 

busquen un trist objectiu individual, mesquí i egoista. 

I la pregunta bàsica és: això es pot aprendre? De 
manera autodicacta o no, el més important de tenir, de 
ser, és aquest romanticisme militant. Com s’adquireix? 
Harold Bloom ens podrà dir on es troba la saviesa, 
però en cap llibre es pot aprendre el romanticisme 
militant. Es pot aprendre a ser una romàntica militant? 
La resposta és un contundent no. Com ella mateixa 
diu: “No s’aprèn en cap manual, no es compra en 
cap farmàcia”. Es té, es porta a dins. A partir d’aquí, 
d’aquesta base, tot es viu i es fa en funció d’això. De 
la mateixa manera que s’és sincer o no. Aquesta és 
una altra de les característiques bàsiques: la sinceritat, 
l’autenticitat. Hom es pot equivocar creient que deia la 
veritat, però mai mentirà.

Els aprenentatges metòdics i metodològics surten de 
la pròpia vida, si hom vol estudiar la vellesa perquè se 
sap vell, com és el cas de Teresa Pàmies, no dubtarà a 

escriure l’assaig l’Aventura d’envellir (Empúries, 2002) 
i repassarà un munt d’autors, de poemes i no dubtarà, 
com algú viu i atent al present a incloure casos populars o 
anecdòtics. Sense embuts ni complexos, sense etiquetes 
ni coneixements categoritzats en diferents nivells i 
importàncies. Per tant, no creu en un coneixement teòric, 
mort, sinó viscut, verificat, sentit, un coneixement que 
passa pel cap i també pel cor i l’experiència. 

I no només de coneixements i sabers, sinó de qualitats 
viu l’ésser humà. Saber veure allò que és, distingir 
la realitat del que no és real, cosa no gens fàcil en 
temperaments romàntics, és a dir, apassionats i 
sentimentals. I aquest és el gran repte, malgrat una 
certa tendència a idealitzar: tenen l’esperit crític 
indispensable. Per tant, escriu per descobrir la veritat, 
per aquest anhel d’autenticitat, de desemmascarar, 
d’estar el més a prop de la paraula viva. En aquest 
sentit s’acostava molt al concepte de Joan Maragall. 
No vol paraules vanes, retòriques, sinó un parlar que 
té alguna cosa a dir i que connecta amb el concepte 

Teresa Pàmies intervenint en el míting festival de cloenda de 
la setmana de solidaritat de Catalunya amb Madrid. 7 març de 
1937. Procedència: ANC / Brangulí.
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veritat grec, de desvelar, de treure les capes, els vels, 
d’allò que és. 

Però continuem amb les característiques dels 
romàntics militants: són persones que tampoc viuen 
segons les normes morals, puritanes, o pendents del 
que diran. Són persones emancipades i, per tant, lliures 
en les seva vida afectiva i sexual. Especialment en el 
cas de les dones, que les normes socials són més dures.

Els militants romàntics maduren sense envellir, és a dir, 
tot aquest magma primigeni adapten al pas del temps 
però sense rebutjar-lo o renegar-ne. D’alguna manera 
no maten el jove, l’infant que un dia van ser. 

Tampoc reconeixen una autoritat més gran que la 
seva pròpia consciència, és davant de d’ells mateixos, 
en la seva dignitat amb qui acaben passant comptes. 
Si es rendeixen, si renuncien, si fan un acte vil o 
menyspreable anirien a parar a la pitjor de les presons 
o la pitjor de les morts: l’odi a ells mateixos. La 
vergonya de qui són. 

I com deia sovint el seu pare, Tomàs Pàmies, així ho 
podem llegir moltes vegades a Testament a Praga 
(Labutxaca, 2019), tampoc es deixen domesticar ni 
manipular. De la mateixa manera que cal ser idealista 
sense deixar de ser crític, el militant romàntic també 
té un profund sentit de l’amistat i la lleialtat, i aquests 
camins d’adhesió afectiva el podrien fer més dòcil. No 
és el cas, sempre s’és més amic de la veritat i la justícia 
que dels propis amics si poden ser falsos o injustos. 

I estimen la gent. No són anacoretes, no són savis 
solitaris de la muntanya, no són Schopenhauer, tenen 
una mena de confiança en la capacitat del poble. 
Així, no tenen un sentit pejoratiu de la massa. No 
dirien mai que són bens, xusma, populatxo. Creuen 
en el poble i el senten el seu germà. Creuen en l’ètica 
revolucionària i la capacitat de les masses de poder-
hi participar, amb una actitud pura i eficaç. No són 
paternalistes amb les masses ni reverencials amb 
les jerarquies. De fet, senten una gran emoció per 
qualsevol combat de la gent i, malgrat els riscos, no 
volen desconfiar de les persones. I de nou l’aparent 
paradoxa d’aquesta manera de ser tan aristotèlica de 
trobar el punt mitjà entre dues forces antagòniques, 
malgrat estimar tant el seu poble, el romàntic militant 
és independent. I aquesta independència el farà fugir, 
precisament, de càrrecs, perquè els càrrecs l’obligarien 
a un determinat comportament, a unes servituds 
que a algú apassionat, entusiàstic i sincer li és molt 
difícil d’abandonar. I malgrat tot, tampoc temen la 
contradicció, fer en la vida el que de veritat creuen 
segons allò que els demanen les circumstàncies 
del moment. Per tant, més que el decàleg del 
bon romàntic militant, tot plegat són avisos per a 
navegants però mai regles sagrades. 

I aquí potser trobem, en l’amor al poble, a la gent de la 
seva terra, la veritable raó de la seva escriptura, potser 
en un poema de Nazim Hikmet que ella també cita en 
el llibre Romanticisme militant. Diu així, i ho tradueixo 
del castellà: “parla als homes, als seus germans, sobre 
la seva existència íntima, sobre el seu amor, els seus 
viatges, les seves experiències, no perquè vulgui 
explicar-los la seva vida, sinó perquè desitja associar-
los a la seva vida”. 

Efectivament, aquesta podria ser la raó per la qual 
Teresa Pàmies va escriure els seus llibres, per encaixar, 
per unir la seva història amb la del seu poble, per 
formar part de la seva memòria viva després d’un 
franquisme poblat de silenci. Avui ens toca a nosaltres 
trobar noves raons per llegir-la, raons diferents, no 
som una societat que canvia d’era política, no estem 
iniciant una democràcia. 

La meva raó principal per llegir-la avui és que 
només sent una romàntica militant podrem parar 
el capitalisme per salvar el planeta. Crec que avui 
Teresa Pàmies seria ecologista militant i, de fet, no 
és un auguri amb cap mèrit, els seus llibres estan 
trufats d’una gran consciència ecològica. El més difícil 
d’aquest romanticisme és la fe en l’ésser humà per 
aconseguir-ho. Però sense aquesta fe només queda 
esperar l’autoextermini. 

Com diu al final d’aquest llibre, “la subsistència de 
la vida en el nostre planeta està plantejant ja avui 
tasques inèdites que requereixen una actitud col·lectiva 
profundament romàntica. Existeixen coratge, amor a la 
vida, set de justícia, passió i fortalesa”. 

Per això Teresa Pàmies ens volia parlar a tots, però 
especialment als joves, perquè aquest idealisme i 
coratge, el mateix que va tenir ella als 17 anys durant la 
guerra, és més fàcil demanar i obtenir dels joves. 
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Volem agrair als responsables de la Revista 
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
que hagin tingut la gentilesa de dedicar un 

espai a la commemoració del 75è aniversari del Concurs 
Parroquial de Poesia de Cantonigròs, que fou durant 
vint-i-cinc anys un focus de resistència cultural catalana.

A través del contingut de l’Arxiu del Concurs 
Parroquial de Poesia de Cantonigròs 1,  mostrarem el 
recorregut que aquest esdeveniment va fer des de 
l’inici fins al final. Resseguirem la narració de manera 
cronològica, sense estalviar noms de les persones que, 
des de l’organització, la participació en els premis o 
l’assistència als actes, van fer possible l’èxit d’aquella 
cita anual. Tenim una drecera per fer aquest camí: 
prendrem com a acompanyament i guia el text original 
de Joan Triadú del llibre Una cultura sense llibertat,2

on amb tota l’autoritat que li dona el fet d’haver-ne 
estat l’impulsor i també el secretari, valora què fou 
i què significà el concurs. Així, tots els passatges 
entre cometes en què no s’indiqui una altra autoria 
pertanyen al llibre citat de Triadú.

“Era temps de misèria i de foscor, quan damunt de runes 
i de cossos es pretenia, sense justícia, de refer una pau.”

La primera etapa en temps arriscats 
(1944-1950)
Un concurs literari al cor del Collsacabra. Som a 
l’agost del 1944, quan s’ha acabat la sega i la batuda i 
s’aplega la collita del blat que permetrà obtenir aquell 
pa que costa tanta suor. Llavors se celebra la Festa 
Major. És el dia de Sant Roc, patró de la parròquia, 
advocat contra la pesta, fill de Montpeller; una estrofa 
dels seus goigs explica la nostra història: “En el 

temps que amb Catalunya / la Provença es desposà, 
/ en aquella terra llunya/ heu nascut sant català.” 
Justament llavors, un grup de joves convalescents 
i estiuejants inicien al nostre poble una sembra 
cultural que havia de recollir un fruit intens de 
vint-i-cinc anys d’un concurs que perdurarà en la 
història de la literatura catalana. No va ser un concurs 
qualsevol: va ser una llavor, un far de resistència 
cultural catalana, iniciat en la duresa de la primeria 
del franquisme i que va durar un quart de segle.

Els fonaments. Joan Triadú, el 1942, es va llicenciar 
en Filosofia i Lletres, en la branca de Clàssiques, a la 
Universitat de Barcelona. Al cap de poc va emmalaltir 
de tuberculosi, una malaltia que afectava sobretot els 
joves. L’amo de la fàbrica on feia de porter el seu pare 
requerí els serveis del Dr. Lluís Rosal i Caterineu, cap 
del Servei de Tisiologia de l’Hospital de la Santa Creu 
i de Sant Pau de Barcelona i cofundador i director del 
Sanatori del Montseny, al Brull (Osona), el qual li feu 
una intervenció quirúrgica que li va salvar la vida. I va 
recomanar als pares que a aquell noi, per refer la salut, 
li convindria prendre els aires de Cantonigròs, un poble 
envoltat de boscos i amb aires sans.

El juny del 1943, Triadú puja a Cantonigròs i s’allotja 
a la fonda de ca la Filomena. El repòs, els bons 
aliments, els aires sanitosos, la seva joventut i la 
vitalitat intel·lectual que posseeix aconsegueixen 
que pel Nadal del 1944, bo i curat, ja torni a fer 
vida a Barcelona. Deixà escrit que durant la seva 
convalescència va llegir molt.

Triadú, cada any, i sempre més, va passar dies de la 
temporada d’estiu a Cantonigròs, hi va arrelar d’una 
manera emocional, cultural i activa. El 1956 va escriure 
el llibre Collsacabra, en què ho demostra.

Un far de resistència 
cultural sota el franquisme:
el Concurs Parroquial de 
Poesia de Cantonigròs 
(1944-1968)
Teresa Clota i Pallàs

1 Arxiu del Concurs 

Parroquial de Poesia 

de Cantonigròs i Festa 

Literària del Collsacabra 

(1944-1968). L’Arxiu està 

informatitzat, imprès i 

enquadernat en 4 volums, 

i se’n poden consultar 

còpies a la parròquia 

de Cantonigròs, a la 

Biblioteca de Catalunya, 

de Barcelona, a la 

Biblioteca Joan Triadú, de 

Vic, a l’Arxiu i Biblioteca 

Episcopal de Vic, a l’Arxiu 

Joan Triadú, dipositat 

a l’Arxiu Nacional de 

Catalunya, i a Òmnium 

Cultural, Secretariat de 

les Festes Populars de 

Cultura Pompeu Fabra.

2Joan TRIADÚ, Una 

cultura sense llibertat,

Barcelona: Aymà, 1978, 

p. 50-53 i 88-91.

La gent es relaciona i conversa. Al fons, l’estela de Carles Riba 
presideix l’escenografi a. Foto: Carlos Comella Ylla.
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“Molt de silenci i molt de dolor s’espaiaven, mesos i 
anys, per la vida quotidiana.”

Ja a la Universitat, en plena clandestinitat, Triadú 
era un dels estudiants actius per refer la llengua i la 
cultura. Ell mateix explica: “Els poemes de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel —rars, escassos i ardents—, passats 
d’una mà a l’altra, dissimuladament, pels claustres 
universitaris, adquirien —precedits dels pròlegs 
combatius i al límit de tot, d’A. M. Sbert, G. Alomar i 
sobretot Carles Riba— inesperades connotacions amb 
el comiat d’una guerra perduda i amb la llarga vetlla 
d’una postguerra gairebé desesperada.”

“Sorgia tota natural una nova joventut, delmada 
tanmateix, en les privacions, per la més literària i 
romàntica de les malalties, aquella que amb els mitjans 
tan limitats de la medicina del moment obligava els 
més sortosos a una llarga i penosa convalescència o bé 
sotmetia els menys dubtosos a una lenta mort.”

Commou llegir com Triadú explica la situació del 
moment, i les morts recents de dos joves, dos poetes, 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel el 1938 i Màrius Torres el 1942.

Un lloc de muntanya per fer salut. Triadú en la seva 
narració ens situa el lloc on va trobar la salut i les 
conseqüències d’una malaltia que atrapava el jovent:

“Tota la mitja muntanya, entre la mar i el Pirineu, 
des de les vores de Sant Llorenç del Munt al 
Collsacabra, a frec de la Garrotxa i de la Selva, 
era picat de sanatoris, d’hotels per a malalts, de 
fondes per a modestos convalescents o per a malalts 
desnonats, centres de la blanca lluita silenciosa. Era 
la nostra ‘muntanya màgica’, però d’estar per casa i 
de rigorosa vida o mort de postguerra, amb gent al 
Vallès, al Moianès, a Osona. Molta joventut vinclada, 
aclaparada, en refugis d’evasió forçosa, a la recerca 
del nodriment terrestre —un pa menys obscur, un 
brou més real, la proteïna més directa— i de l’aire més 
net i més tranquil. Cantonigròs s’esqueia d’ésser, tot 
informal, un d’aquests llocs. L’estiu del 1944 vessava 
de convalescència i d’estiueig, de fugir de la mort i de 
fer salut. Era un estiu d’esperança i de contradicció.”

Un regiment de soldats a la torre “La Constància”. 
Triadú n’explica el motiu:

“El 6 de juny, els aliats havien desembarcat a 
Normandia, i el 25 d’agost es produïa l’indissimulable 
esclat de l’alliberació de París i començaven a filtrar-se 
(per la BBC) notícies dels excessos d’Oradour i de 
Vercors, mentre, d’altra banda, el martiri de Varsòvia, 
deliberadament abandonada, és un indici del món 
que havia de venir i amb ell de la consolidació del 
franquisme, malgrat el bloqueig diplomàtic o els 
intents d’incursió dels maquis per la muntanya (un 
destacament militar hi replicava des de Cantonigròs).”

1944. Se celebra el primer concurs. Era 16 
d’agost de 1944, festa de Sant Roc. Aquell dia es 
posava en pràctica la idea que l’estiu anterior Jordi 
Parcerisas, un altre jove convalescent de Barcelona, 
havia suggerit a Joan Triadú: que a Cantonigròs 
s’hi podria fer un concurs de poesia. Triadú s’ho va 
prendre amb entusiasme i va aixoplugar el projecte 
sota el paraigua del capellà del poble, per això es 
va anomenar Concurs Parroquial de Poesia i es va 
celebrar com un acte més de la Festa Major. Eixint de 
l’ofici solemne, la gent es va traslladar a “l’escola de 
Cantonigròs, impassible i sumària, femenina, unitària, 
estatal o municipal”: així la descriu Triadú.

El primer premi va ser per a Ermengol Passola, un 
jove que amb la seva família ja feia anys que passava 
els estius a Cantonigròs, i que va guanyar, amb una 
poesia dedicada “A la memòria del nostre amic Marc 
Plana”, un noi del poble que havia mort feia poc del 
tètanus als disset anys. Jordi Parcerisas va recollir 
un accèssit amb la poesia “El gall”, una imatge del 
despertar. Els premis eren purament simbòlics, uns 
diplomes fets a mà. “L’acte durà encara no mitja hora, 
i a la una tothom al carrer. A oblidar. Un acte del qual 
no s’adonà gairebé ningú, fora d’una cinquantena de 
persones, comptant-hi la quitxalla.”

“Perquè, en realitat i de bo de bo, havia tingut lloc una 
malifeta. S’havia iniciat, de puntetes, un camí que havia 
de portar lluny, que havia de durar vint-i-cinc anys.”

1945. Un acte clandestí a Barcelona. L’any 1945,
el règim franquista va aprofitar el centenari del 
naixement de Jacint Verdaguer per intentar apropiar-
se el poeta convertint-lo en símbol d’espanyolitat. 
Així, l’Ajuntament de Barcelona, presidit encara pel 
falangista Miquel Mateu i Pla, i també la Universitat, 
de la qual era rector imposat l’home de confiança de 
Franco Enrique Luño Peña, van organitzar diversos 
actes amb aquesta intenció, invariablement presidits 
pel governador civil de la província.

Tot acte en català era prohibit. El 17 de maig de 1945,
a casa de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, els Amics de 
la Poesia fan un acte literari rigorosament clandestí. 
El poeta Josep M. de Sagarra és l’encarregat de fer el 
parlament i el titula “Mossèn Cinto, poeta nacional”. I 
diu: “Avui ens adonem que molta feina reeixida a força 
d’estudis fou realitzada en l’obra de Verdaguer per obra 
i gràcia d’un instint no superat. I acceptem la solució 
verdagueriana, perquè hi trobem el sentit i el geni 
infal·lible de la llengua. […] Jo crec que mossèn Cinto 
pot ésser sentit avui, més que en cap època de les 
que hem viscut fins ara, com el nostre poeta màxim.” 
Hi assisteixen un grup d’intel·lectuals; d’alguns en 
queda constància amb les signatures que estampen 
en un llibre de poesies de Verdaguer: Josep Maria de 
Sagarra, Carles Riba, Josep Puig i Cadafalch, Montserrat 
Salvadó, Tomàs Garcés, Miquel Coll i Alentorn, Ramon 
Aramon i Serra, Maurici Serrahima, Ramon Sugranyes 
de Franch, Jordi Rubió i Balaguer, Antoni M. Badia i 
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Margarit i Narcís Bonet i Armengol.

El jove Joan Triadú va assistir també a aquest acte i el 
va impressionar sentir recitar a Josep M. de Sagarra, 
amb un to enèrgic i vibrant, Els dos campanars, del 
poema Canigó de Verdaguer. Viure aquells versos “és 
com dins una trepidant màquina retòrica neix el verb i 
com l’adjectiu pinta delicadament i fa tremolar el nom 
amb una vida insospitada”, diu Segarra.

1945. Homenatge a Verdaguer a Cantonigròs. 
Arriba la Festa Major i amb ella el segon Concurs 
de Poesia. Triadú, inspirat per l’acte del centenari 
de Verdaguer a Barcelona, titula el seu parlament 
d’obertura: “En el centenari de Jacint Verdaguer”. De la 
llengua del poeta de Folgueroles diu: “Cal considerar, 
a més, que escrivia en una llengua renaixent i que 
treballava tot sol, sense predecessors valuosos que 
li preparessin el terreny per a l’obra. Creà, doncs, 
en un mitjà gens propici, sense tradició propera, 
espontàniament, cridat per la força del seu geni 
extraordinari i com a portantveu de la inquietud 
ancestral d’un poble i d’una llengua.”

Triadú feia els parlaments d’obertura com si es trobés 
en una càtedra d’universitat, amb importància i 
solidesa, amb una naturalitat que no existia, perquè tot 
era precari en aquells primers anys del franquisme. Si 
el del 1945 el va dedicar a Verdaguer, els anys següents 
ho foren a Maragall, Rusiñol, Guimerà, Llull, Ruyra, 
Gaudí, Ausiàs March, Salvat-Papasseit, i anys més enllà 
als llibres i a la crònica cultural de l’any, sempre amb 
l’esperit didàctic i amb la visió programàtica i nacional 
que va caracteritzar la seva tasca.

El diploma d’honor és per a la poesia “Impressions 
de Cantoni, 25 de juny de 1942”, de Jaume Mas, de 
Badalona, que cada any ve al poble a fer una estada de 
repòs. Per la seva personal bonhomia, els seus versos 
causen un bon efecte entre el públic. L’accèssit d’honor 
el guanya Ermengol Passola.

“El certamen conquerí el públic local, i mentrestant 
hom hi introduí la didàctica, com si ho comencéssim 
tot de cap i de nou.” 

Els primers anys el concurs es nodria de participants 
que al poble hi passaven l’estiu, o uns dies de repòs a les 
fondes del poble, i també dels seminaristes que, a les 
cases de propietaris de torres d’estiueig durant l’estiu, 
hi exercien de mestres dels fills. En endavant, al concurs 
continuarà havent-hi sempre premis per a principiants.

“I és que la vida de la nostra literatura també era, 
així, la vida d’un ésser enxampat entre l’escassetat  
i la dificultat.”

En l’edició de l’any 1947, el primer premi és per a 
Jaume Mas i Arenas amb “El Romanço del senyor 
Josepet i la senyora Quimeta”, dotat amb un exemplar 
de les Obres completes de Verdaguer en edició de 
luxe. Com que és el tercer any que guanya el primer 
premi, Mas és proclamat mestre en gai saber del 

concurs. Entre els guanyadors despunten els joves 
Maria Àngels Anglada amb “Núria” i Jordi Cots amb 
“Fidelitat”. S’atorga un accèssit a Josep Punsola per 
“Alzines i sirenes”:

Ai, les sirenes que es miren les alzines!

Ai, les alzines que voldrien ser sirenes!

Josep Punsola és de Mataró, excursionista, activista 
i animador d’un grup de mataronins que fan les 
reunions en una casa particular, “a la llum d’un 
quinqué”. Formen part del grup els qui seran premiats 
a Cantonigròs, Esteve Albert, l’“almogàver de la 
cultura”, i l’activista cultural Lluís Terricabras, entre 
els assistents. Quan, el 1949, Josep Punsola va morir, 
encara jove, Esteve Albert va cristal·litzar els seus ideals 
amb aquests versos:

Jo et venia amb la torxa a les mans,

patriota i poeta,

que ens tornaves la fe, amb els teus cants,

la fe en una Pàtria sollada i desfeta.

És el primer any que els premis tenen una dotació. Són 
llibres d’obres dels clàssics catalans que va reeditant 
l’Editorial Selecta, creada el 1946 per Josep Cruzet. 
“Dotació dels primers benefactors, el senyal del paper 
promotor que hagué d’assumir la colònia d’estiuejants 
d’un cap a l’altre de la llarga aventura”, diu Triadú.

Paco Candel, al seu llibre Temperamentales (Destino, 
1960, pàg. 90), des de Cantonigròs, on passa una 
llarga temporada de convalescència, explica així la 
Festa Major de 1947 al poble: “Organizan además una 
especie de Juegos Florales en los que participan los 
poetas de la colonia veraniega, pues en el pueblo no 
hay.” No n’hi havia, però n’hi va haver: el 1952, una 
filla del poble, Maria Dolors Oliu, va guanyar un premi 
al concurs, i després va escriure i publicar llibres de 
poesia a Barcelona, on vivia des de ben jove.

Premi Mare de Déu de Cabrera. Fins ara els 
premis no tenen títol de convocatòria; s’anuncien 
numèricament. Però l’any 1948 s’instaura el premi 
Mare de Déu de Cabrera per a principiants. El guanya 
Vicenç Esmerats i Espaulella, un seminarista de Vic que 
tot l’estiu fa de mestre a la torre de Can Marquet, al 
capdavall del poble.

La participació a aquest premi serà d’un èxit constant; 
s’arriben a concedir fins a quatre accèssits. A partir del 
1953, la participació es desborda: Maurici Serrahima, 
estiuejant al poble, dedica uns “Nous goigs” a la 
patrona del Cabrerès: “Vós en sou l’alta senyera / que 
en les roques té l’arrel…” Encara el 1955, Felip Graugés 
n’exalça la panoràmica: “Des d’aquest cim, d’on sou 
Sobirana, / veieu de Vic l’estesa de la plana / i els prats 
d’Olot, la terra dels fajols…” Cabrera és una muntanya 
assequible, temptadora de pujar-hi, és un pedestal 
singular: “mig Catalunya tens sota el teu peu”, diu en 
vers Casimir Aragall i Massip.
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El secretari del concurs anuncia que la Mare de Déu de 
Cabrera ja es deu sentir prou lloada, i que en endavant 
el premi serà de poesia espiritual de tema lliure. El 
1959, el premiat és Joaquim Folch i Torres. I, tot seguit, 
aquest premi serà de prosa sobre temes d’actualitat.

Triadú troba un esperó cultural. Carles Riba havia 
tornat de l’exili el 1943. Joan Triadú el conegué dos anys 
més tard. A Barcelona, Riba i la seva muller Clementina 
Arderiu obren les portes de casa seva, a l’avinguda 
de la República Argentina, a escriptors, estudiosos i 
poetes, per fer-hi tertúlies culturals, els diumenges a la 
tarda. Triadú hi acut i, bon receptor de les ensenyances 
ribianes, el considera el seu mestre. Endut per la seva 
influència, el 1948 escriu el llibre de poesia Endimió.

Triadú es movia entre dos arbrats, Barcelona i 
Cantonigròs. També Anglaterra, on del 1948 al 1950, 
va ser lector de català a la Universitat de Liverpool. 
Carles Riba, en una carta adreçada a Triadú el 3 de 
juny de 1950, li encomana: “Saludi per mi els bons 
amics d’Anglaterra: Prof. Ignasi González Llubera, 
Joan Gili, Dr. Josep Trueta, Josep M. Batista i Roca, 
etc.” Amb aquestes connexions, Triadú aconsegueix 
que investigadors anglesos sobre temes catalans, 
deixebles del professor Batista i Roca, participin a la 
Festa Literària de Cantonigròs.

“Confieu en aquest jove, i no estrictament en el 
ram literari; val molt també com a animador i 
organitzador.” Aquest aval el fa Carles Riba, en una 
carta adreçada a Xavier Benguerel el 26 de març de 
1950, referint-se a Joan Triadú.

Tornats de l’exili. Carles Riba no va ser l’únic escriptor 
tornat de l’exili que va tenir relació amb el concurs. Va 
ser el cas també de Ferran Soldevila, Joaquim Ventalló, 
Joan Oliver “Pere Quart”, Rafael Tasis, Joan Sales —la 
seva filla hi va ser premiada—, Xavier Benguerel, Pere 
Calders. També es donà el cas de Mercè Rodoreda, 
Víctor Castells i Josep Carner, que no havien tornat dels 
respectius exilis a Ginebra, el Brasil i Brussel·les quan 
van ser guardonats.

En la creació d’Ariel. Ariel. Revista de les arts va ser 
una aventura cultural en la clandestinitat (1946-1951). 
Entre els fundadors s’hi troba Joan Triadú, i entre els 
seus redactors, participen i són premiats al Concurs de 
Cantonigròs Joan Barat, Rosa Leveroni, Jordi Sarsanedas 
i Albert Manent, entre d’altres. Eren joves escriptors 
cridats a desenvolupar una llarga carrera literària.

“Entre 1945 i 1950 sorgeixen als veredictes uns 
noms que demostren la voluntat del concurs d’ésser 
punt de confluència i d’obtenir popularitat i alhora 
interès i qualitat. I sobretot, voluntat de fer escola, de 
descobrir i de consolidar.”

El primer premi de l’any 1950 és per a Antoni Pous, 
amb el recull de poemes Quan jo estava a Cantoni 
sentia… El segon premi és per a Esteve Albert i Corp, 

pel recull Invocació al retrobament. Paràfrasi 
psalmística. Rep un accèssit Jordi Carbonell per 
Tríptic de nocturn.
Un dels poemes premiats d’Antoni Pous és:

Dol de l’amor
A Maria Gabarró
A l’Amor li dol tanta solitud,

i aquesta greu presó que em té la vida: 

tanta gent, i estic sol, ai, solitud!

solitud trista de la meva vida.

Em dol la vida, també em dol morir;

voldria ésser etern, pro sense vida;

i voldria lliurar-me eternament

a la mort lenta de la meva vida.

Oh, quina llàstima ésser home! sóc

un home

solament per lliurar a l’inconegut

l’ofrena somnial d’aquesta vida.

La casa de Maria Gabarró —la persona de Cantonigròs 
a qui Antoni Pous dedica aquests versos— era davant 
per davant de la fonda de ca la Filomena; hi vivia 
amb la mare, Alberta Gombas, i el pare, Pere Gabarró, 
que era l’electricista del poble. Maria Gabarró era 
culta i tenia una amabilitat i una humanitat que li 
espurnejaven pels ulls i pel seu somriure. Aquells 
convalescents i estiuejants intel·lectuals, de Can 
Gabarró en deien el Casinet, perquè els acollien i hi 
feien reunions poètiques, literàries i amicals. Era un 
autèntic cenacle literari al qual acudien Joan Triadú, 
Jordi Parcerisas, Jordi Cots, Jaume Picas, Anita i Maria del 
Carme Franch, Joan Aragonès i Formentí, Jaume Mas 
i Arenas, Cèsar Nogués i d’altres, i també Antoni Pous. 
Quan aquest darrer va mostrar un recull de poemes 
seus a Carles Riba, aquest, en resposta, li escriu: “Em plau 
especialment ‘Dol de l’amor’. Visqui i treballi.”

Esteve Albert, quins versos tan diferents són els que ha 
presentat al Concurs de Cantonigròs i els que publica 
a Edicions Negra Nit, que ell va crear el 1945, amb un 
nom que es deia que podia ser inspirat en el de les 

Ambient del darrer any de Concurs, 1968. El públic s’aglomera al voltant de  
l’edifici de l’Escola Parroquial. (Fotografia d’Agustí Bou).
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Éditions de Minuit, que havien sorgit l’any 1942 a la 
França ocupada i editaven clandestinament. Els de 
Negra Nit eren versos de resistència; a Cantonigròs no 
podia comprometre ningú. Esteve Albert i Joan Triadú 
es coneixien del Front Nacional de Catalunya, el partit 
clandestí independentista que un grup de resistents 
havia fundat l’any 1940.

Aquest any, el dinar —ho explica el poeta Lluís 
Terricabras, de Mataró, que acompanya el seu amic 
premiat Esteve Albert— es fa a la taula de pedra del 
jardí de la fonda de ca la Filomena, a l’ombra d’un 
boix molt gros.

“Tanmateix, entre 1945 i 1950 la cultura no desdeix. 
A les sales de conferències, de reunions, es torna a 
sentir el català. La nostra cultura és popular perquè 
tothom sap que és perseguida. […] Als centres 
excursionistes, als aplecs, a les festes de barriada i 
de poble, a les parròquies i als centres religiosos, als 
orfeons, hi ha conferències, concursos, lectures, i 
comencen alguns cursos de català, entremig de les 
ensopegades constants amb la censura.”

Una nova veu, un jove que Triadú “capta”. 
Antoni Pous i Argila, de la família propietària dels 
Autos Pous de Manlleu, és un jove seminarista de 
Vic. A la tardor del 1948 es posa malalt i el visita a 
Barcelona el tisiòleg Dr. Raventós, que li recomana 
fer una cura de repòs a la muntanya de Collsacabra. 
Pous s’allotja a la Fonda Molas, de Cantonigròs. 
Triadú el té present així: “L’Antoni Pous era jove, 
gairebé adolescent, vibrant i pur, amb l’exaltació 
inspirada com un dels poemes del Hölderlin de 
Riba que llegíem. Fèiem grans passejades parlant 
de poesia. Aviat ens vam trobar, i de seguida va 
posar en joc totes les seves arts, que eren moltes, 
per fer-me enraonar, per treure’m tot allò que 
en aquell moment no dèiem a cada pas, no per 
qüestions de seguretat, sinó per qüestions gairebé 
de respecte: perquè el qui t’estava escoltant no 
estava pensant el mateix que tu, perquè era com 
fer un acte sagrat en un lloc profanat. Aleshores 
costava una mica sortir de la reserva natural, i era 
el Toni el que se’t posava al davant, i no parava 
fins que obtenia el que ell volia, el que en aquell 
moment —dintre dels seus límits, en el seu nivell— 
li convenia de saber.”

Al seminari, Antoni Pous capta l’atenció, és 
entusiasta, amb passió, té la virtut de saber 
engrescar els seus companys en l’afany per la 
lectura i per escriure. Passa a davant en moltes 
iniciatives. L’amistat amb Triadú, la influència que 
n’ha rebut de llegir els clàssics i el mateix Carles 
Riba, aconsegueix d’encomanar-la als companys. 
El 1950 ha guanyat el primer premi del concurs 
i això l’esperona. Triadú farà d’enllaç a aquests 
joves seminaristes perquè coneguin personalment 
Carles Riba, ara que, per mitjà d’Antoni Pous, ha 
aconseguit que el llegissin.

Una segona etapa de creixement  
(1951-1959)
El concurs pren una nova embranzida. Un cartell 
artístic fet pel pintor Joan Roura, de Vic, resident al 
poble, anuncia: “VIII concurs de Poesia”. Som al 1951.

Triadú explica el canvi: “Els actes se celebraven ja 
a l’escola parroquial, on van tenir lloc fins al darrer. 
La fina arquitectura de Duran Reynals, en un turó 
suau, arran del bosc, entre l’església i el cementiri, 
aixoplugava una incipient activitat d’una significació 
tant o més política que estrictament literària. […] Una 
de les respostes a aquesta política es donà al concurs, 
sobretot l’any 1951, en incorporar-s’hi els corrents 
literaris nous i enllaçar amb els establerts; comença 
així una segona època. Era ja la vuitena edició del 
certamen, fins aleshores d’un caràcter força local. El 
monolingüisme, és a dir, la catalanitat i la no acceptació 
de la derrota, hi havien estat la condició essencial des 
del primer dia. […] Però aquesta condició o imperatiu 
comportava de renunciar a la difusió oberta i obligava 
a defugir la temptació de demanar permisos oficials. 
La cobertura de l’Església fou, doncs, indispensable, i 
encara més a mesura que el concurs s’eixamplà, tant de 
base popular com de col·laboració intel·lectual.”

Per primera vegada els premis tindran una dotació 
econòmica. Amb molta dificultat i de mica en 
mica, Joan Triadú i Ermengol Passola, aquest darrer 
membre de la Comissió Organitzadora i mecenes del 
concurs, aniran aconseguint, per dotar els premis, la 
col·laboració i el mecenatge d’estiuejants.

Aquest any 1951 el secretari, Joan Triadú, fa, breument, 
l’historial dels concursos, es refereix als esdeveniments 
més importants per a la poesia catalana durant els 
darrers dotze mesos i traça finalment la semblança 
de Joaquim Ruyra. S’instaura un nou premi, destinat 
a un llibre o recull de poesia inèdit. El primer és 
concedit a Carles Riba i es dota amb dues mil pessetes. 
Aquest premi dona un gran impuls de participació al 
concurs. Guanyen altres premis Albert Manent, Jordi 
Sarsanedas, Segimon Serrallonga, Manuel March i 
Diví i Joan Farràs. Albert Manent dedica una poesia als 
companys de la Universitat de Barcelona:

La nostra nit

Als meus companys
de l’Antologia Poètica Universitària:

Tu cavalques, Senyor, i el teu clarí esborrona

la nostra nit més brava. Cignes inconeguts

naveguen pel gran mar i, apressats, damunt l’ona

volem bastir una torre, clara en les solituds.

I ara els serpents ens premen. Sentim la defallença

dels nobles estendards més nostres, la desfeta

dels anys passats dormint en turba densa,

però som com un riu amb nova sang secreta.
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L’acta del concurs diu: “Carles Riba exposà alguns 
conceptes sobre la seva poesia i llegí dos poemes i fou 
aplaudit. Marià Manent recollí el premi del seu fill, que fa 
el servei militar. Els altres poetes recolliren personalment 
els premis i llegiren alguna de les seves composicions.  

El dinar al menjador de ca la Filomena. Antoni Pous, 
en una carta a un seu company del seminari, Ramon 
Cotrina, del 30 d’agost de 1951, li fa aquest relat: “Va 
ser un dia estupendíssim per tots. Carles Riba, Marià 
Manent, Miquel Llor, Jordi Sarsanedas, Joan Barat, 
Aurèlia Capmany, Clementina Arderiu i d’altres, un dia 
de primera amb canelons i xampany. Vaig enraonar una 
estona amb en Riba, com també amb en Manent, el 
pare, vaig fer molt bona coneixença amb en Llor, amistat 
amb en Sarsanedas, i em va saludar sense conèixer-lo, 
no sé per què, en Bofill i Ferro. En Segimon Serrallonga 
va tenir un premi pel seu llibre Primavera, un llibre ple 
de personalitat, pur i musical, molt contingut.”

Les vivències personals i col·lectives, si fossin escrites, 
omplirien un doble arxiu complementari que explicaria 
amb detall què va aconseguir aquest concurs, què s’hi 
va copsar, quines energies va infondre, quins conjurs 
s’hi van prendre per lluitar per la llengua, la cultura, 
l’ensenyament i, en veu baixa, la política i tot.

El matí, a Vic, a l’estació del tren, l’auto de línia Pous, 
portà fins a Cantonigròs vint-i-tres intel·lectuals de 
Barcelona que acudien a participar al concurs, entre ells 
Carles Riba i la seva esposa Clementina Arderiu, i altres 
premiats, acompanyants i interessats per la cultura.

L’“esbart” del seminari de Vic. Així els anomena Joan 
Triadú en un escrit: “Riba manté una relació personal 
amb un grup de poetes joves, un veritable ‘esbart’ del 
seminari de Vic.” El 28 setembre 1950, duts de la mà 
de Joan Triadú, coneixen Carles Riba. Hi eren Antoni 
Pous, Segimon Serrallonga, Ramon Cotrina, Josep 
Esteve i Josep Junyent, tots estudiants de capellà a 
Vic, que havien conegut Triadú a través del Concurs de 
Cantonigròs, en el qual molts seran premiats. Formen 
la Colla o Grup de Vic. Serrallonga diu: “Nosaltres hi 
aportàvem versos d’adolescència, d’una adolescència 
confusa, però no pas menys apassionada.”

L’antologia Estudiants de Vic. “Estudiants de Vic 
no és una antologia, és una publicació que dóna fe de 
l’existència d’un grup d’estudiants que escrivia a Vic.” 
Així s’explica, segons Serrallonga, el títol, sense article, 
i remarca a més la paraula “estudiants” —en comptes 
de “seminaristes”, per exemple—, amb la qual cosa 
volien posar-se al mateix nivell que els estudiants de la 
Universitat de Barcelona. Jordi Cots, igual que Triadú, 
va establir a través d’Antoni Pous una estreta amistat 
amb els membres del grup de Vic i formava part dels 
components que van promoure la Primera Antologia 
Poètica Universitària, que s’edità a Barcelona el 1949.

Referint-se a Riba i als poetes de Vic, Triadú escriu: “Un 
dia (el 2 d’octubre de 1951), els poetes —Josep Junyent, 

Segimon Serrallonga, Josep Esteve, Ramon Cotrina, 
Antoni Pous, i potser algun altre— li feren arribar, amb 
una carta del darrer, una antologia de llurs poemes, 
abans de publicar-la. La carta de resposta del poeta 
responia al més íntim i somniat desig de la colla, ja 
que era allò que, vist el tracte que els oferia el poeta, 
n’havien d’esperar: un text personal i literari alhora, 
sense pèrdua, arriscat i segur, adreçat del tot a ells i 
ensems del tot aprofitable per a tothom, i, en suma, 
un dels millors pròlegs que Riba va escriure en aquells 
anys. Aquesta ‘Carta a Antoni Pous’ va ser el pròleg que 
acompanyava l’antologia. Aplegava els poemes  que 
des del 1946 havien escrit els seminaristes Antoni Pous, 
Segimon Serrallonga, Ramon Cotrina, Josep Esteve, 
Josep Junyent, Josep Grau i Josep Maria Riubrogent.”

El jurat del concurs de 1952 el formen Carles Riba, 
president; Maurici Serrahima, Joan Cortès, Jordi 
Sarsanedas i Joan Triadú, secretari. El primer premi 
és per a Presència i record, de Rosa Leveroni. 
Guanyen altres premis Jordi Cots, Josep Junyent, Lluís 
Terricabras, Josep Grau i Colell “L’ermità dels Alps”, 
resident a Ginebra, Salvador Reguant, Maria Dolors 
Oliu, Josep Esteve i Ramon Cotrina. En prosa, Gaudí i 
Verdaguer, d’Enric Ribera i Faig. Quatre dels premiats 
són una bona representació de l’“Esbart” de Vic.

També es premia l’auca L’estiu a Cantonigròs, o l’auca 
del bon repòs, feta per tres joves estiuejants al poble. 
Va ser impresa, il·lustrada per Valentí Castanys.

En acabar l’acte del concurs, la cobla, que a la tarda 
tocarà a la tornaboda de la font del Faig —som a 
l’últim dia de Festa Major—, toca tres sardanes al 
porxo de l’escola. La gent balla amb deler, però amb 
poc terreny pla per a tanta colla.

El 1953 és premiat J.V. Foix pel seu poemari És quan 
dormo, que hi veig clar. Apareix “com un veritable 
redescobriment per a alguns”, diu Triadú. Reben 
premis altres autors com Miquel Huguet i Oriach per 
“Nit d’agost a la Rotllada”, Casimir Aragall i Masip per 
“Tardor a Cantonigròs” o Ramon Fuster i Rabés per 
“Poemes desolats”.

El jurat, aquest 1954, el presideix Joan Oliver, no 
pas Carles Riba com s’havia iniciat l’any anterior, 
pel fet que es presentava i va ser premiada la seva 
esposa, Clementina Arderiu, i en són vocals Maurici 
Serrahima, estiuejant al poble, Josep Miquel i 
Macaya, bibliòfil, de Vic, Jordi Sarsanedas i Joan 
Triadú, secretari. El primer premi és atorgat a un 
recull de poemes de Clementina Arderiu amb el 
lema “Els versos meus on aniran?”. Entre els premiats 
hi ha Ignasi Bofill i Torrents, Josep M. Andreu, 
Joaquim Bou i Costa i Núria Passola i Badia. El premi 
especial a poesia satírica el guanyen Ramon Folch i 
Camarasa, amb el lema ”Cançons satíriques” i Joan 
Cortès i Vidal, amb “Invocació a la bellesa”.

De Clementina Arderiu és la poesia “Ara”, inclosa al seu 
recull premiat:

27Revista del Col·legi



Ara
Ara que ja de tanta cosa torno…

No em pregunteu, que no sabria dir-vos

per quina brida m’he sentit lligada.

El cor encara vol tornar a gronxar-se

desbocat a les barques de la fira;

i dic que sí, que en mi tot clama d’esma

cap a aquella petita esbojarrada.

…I ja no sóc sinó una dona absorta,

amb la veu i amb el riure que s’aturen.

Aquest any s’inicia la col·laboració, en català, 
de professors estrangers, començant pels joves 
anglesos deixebles de Batista i Roca. Així, fa el 
parlament de cloenda el professor Geoffrey W. 
Ribbans, de la Universitat de Sheffield, amb Poesia 
catalana i poesia europea.

El 1955, el parlament d’obertura de Joan Triadú és sobre 
El poeta Josep-Sebastià Pons, hoste d’honor, i el dinar 
d’homenatge gira a l’entorn d’aquest poeta rossellonès. 
S’inicia el premi de consagració destinat a premiar un 
llibre de poesia editat durant els últims dotze mesos, 
i s’atorga a Tomàs Garcés amb Viatge d’octubre. Hi 
són premiats també, entre d’altres, l’eivissenc Marià 
Villangómez, Joan Oliver “Pere Quart”, Lluís Serrahima, 
Miquel Martí i Pol, Josep M. Andreu i Osvald Cardona.

“La segona fase del concurs, amb Riba al davant, 
enllaçà amb els poetes de les antologies universitàries, 
amb el focus vigatà i d’altres dels seminaris, amb les 
publicacions de l’Ossa Menor i amb el seu creador 
Josep Pedreira, i alhora amb els grans noms de la 
poesia anterior, des del mateix Riba, que hi aportà 
l’Esbós de tres oratoris, a Pere Quart, Marià Manent, 
Clementina Arderiu, Tomàs Garcés i, com un 
veritable redescobriment per a alguns, J. V. Foix. Però 
hi trobem també ja un Vicent Andrés i Estellés, un 
Marià Villangómez i un Blai Bonet.”

L’any 1956, Joan Triadú enceta un tema per al seu 
parlament d’obertura: Els llibres d’aquest any, 
i així ho farà cada any fins al 1962. El premi de 
consagració s’atorga a Marià Manent, i són també 
premiats Vicent Andrés Estellés, de Burjassot, 
Blai Bonet, de Santanyí, Ramon Folch i Camarasa, 
Joaquim Horta… El dinar d’homenatge és dedicat al 
professor Jordi Rubió i Balaguer.

“A les llargues i una mica tumultuoses sobretaules, 
mentre s’amplia el nombre de comensals, aviat sota la 
presidència ‘romànica’ i de tan intel·ligent bonhomia 
del doctor Eduard Junyent, representant del bisbe de 
Vic, es debaten aquests temes i d’altres, amb cautela 
o amb incontenible ‘imprudència’. Mai no se sap 
si la Festa es farà l’any vinent. Però parlen Carles 
Riba, inspirat i existencial, o bé Rafael Tasis, polític i 

programàtic, o el doctor Antoni Trias i Pujol, vingut del 
llarg exili americà. Res no és nostàlgic ni res no és refiat. 
Per a cadascú, allí, en les qüestions essencials —llengua, 
poble, cultura—, la jugada és ben bé a tot o res.”

L’any 1957 presideix el jurat Ramon Aramon i Serra, 
secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans, i en 
són vocals Josep Miquel i Macaya, Josep Pedreira, 
Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, secretari. El premi de 
consagració és per a Carles Riba, pel llibre Esbós 
de tres oratoris. El parlament el fa Robert Lafont, 
del liceu de Nimes, sobre La transcendència de la 
visió panoràmica dins la geopoètica de Verdaguer. 
El dinar d’homenatge és dedicat a Carles Riba, per 
l’aparició del llibre premiat Esbós de tres oratoris. 
Hi assisteixen el professor Josep Roca i Pons, tot 
just establert als Estats Units, amb un grup de joves 
deixebles seus de català de la Universitat d’Indiana, a 
Bloomington. Un d’aquests joves americans, amb un 
català fluid i clar, tot baixant pel carrer va dir somrient 
amb ironia: “Aquest poble es diu Cantonigròs i és petit.”

Denúncies. Diu Triadú: “En aquells moments ningú 
no es posava a ‘cobrir’, sense més ni més, un acte, per 
petit que fos, però públic, si aquest acte era totalment 
en català.” “Les primeres bases del concurs, escrites 
a màquina i enganxades a la porta d’un cafè, deien 
explícitament que els treballs s’havien de presentar 
en català. El fet fou criticat. Els organitzadors en 
suportaren blasmes i hagueren d’encaixar-los, tot 
tement la corresponent denúncia. I n’hi hagué.” Ja el 
primer concurs nasqué amb temor. Cap als xalets hi 
havia un militar que passava una temporada al poble, 
la seva muller es va presentar amb una pila de papers 
plens de versos en castellà, i en dir-li que no podia ser, 
“ella va passar un disgust i nosaltres por”, ens explicà 
Triadú. El 1957, Triadú fou requerit a declarar a la 
prefectura de policia de la Via Laietana, repetidament 
i amb tal rigor que acabà demanant empara per al 
concurs al bisbe de Vic. El 1958 presidia el jurat el 
canonge Eduard Junyent, representant del bisbe de 
Vic, i el 1962 presidia la mesa l’abat de Montserrat. 
Cada any, en encetar l’acte de la sobretaula, Ermengol 
Passola, de la Comissió Organitzadora, llegia les 
adhesions, donava la benvinguda als assistents i 
anomenava la representació de grups i d’entitats 
que hi eren presents; en començar pròpiament la 
Festa Literària del Collsacabra, Triadú saludava les 
personalitats que la presidien, i un dels últims anys va 
saludar les “excel·lentíssimes autoritats, que em consta 
que hi són”. I és que “delegats” es filtraven a observar…

Any 1958, s’incorpora al jurat com a president Eduard 
Junyent, canonge de la seu de Vic. S’introdueixen els 
premis de narrativa dedicats a la memòria de Joaquim 
Ruyra, en commemoració del centenari del seu 
naixement. Són premiats Núria Albó, Jordi Cots i Ramon 
Vinyeta, i s’atorguen diversos accèssits, a causa de la 
gran participació: Francesc Nel·lo i German, Estanislau 

 Revista del Col·legi28



Torres i Mestres, Isidre Molas i Batllori, Octavi Sarsanedas 
i Vives, i més. El parlament de cloenda va a càrrec del 
catedràtic i exrector de la Universitat de Madrid Pedro 
Laín Entralgo, sobre Maragall y la esperanza. Dinar 
d’homenatge als autors premiats i al voltant de Laín 
Entralgo. Dionisio Ridruejo pronuncia unes paraules.

A la crònica consta: “Aprofitant els incidents d’estudiants 
del febrer de 1956, el règim va provocar la dimissió 
de Laín com a rector de la Universitat de Madrid, la 
detenció de Ridruejo i la destitució de Ruiz Jiménez com 
a còmplices revolucionaris”. El mateix any Laín va ser 
elegit membre de la Real Academia Española.

Som al 1959, l’any del traspàs de Carles Riba. El 
parlament de Joan Triadú és sobre La proximitat 
de Carles Riba. El Premi Pinya de Rosa el guanya 
Manuel de Pedrolo, i els altres guardons, Ramon 
Folch i Camarasa, Estanislau Torres i Joaquim Carbó. 
I s’atorguen també molts accèssits atesa la qualitat 
i la diversitat de contes i narracions presentats. La 
lliçó de cloenda la dicta Joan Fuster, sobre El poeta 
Ausiàs March, cinc-cents anys després. El dinar 
d’homenatge és dedicat als escriptors valencians. En fa 
l’oferiment l’editor Josep Maria de Casacuberta.

Darrera etapa: els anys seixanta  
(1960-1968)
Amb l’arribada dels anys seixanta, aquell concurs 
que havia començat en petit comitè i que de mica en 
mica havia anat creixent assoleix la plenitud. Així ho 
narra Joan Triadú:

“El concurs s’eixamplà tant de base popular com de 
col·laboració intel·lectual. Posant ben alt el sentit 
del ‘diàleg’, del qual aleshores es parlava tant, amb 
un Laín i un Ridruejo ocasionals; però, sobretot, 
s’engrescava amb el fet d’exercir una funció pública, 
en una mena de ‘règim’ propi, durant unes hores, com 
un assaig, de bo de bo, d’uns drets arrabassats i d’una 
llibertat que ens era deguda…”

Formen el jurat del 1960 Eduard Junyent, president; 
Miquel Llor, Xavier Benguerel, Ignasi Bofill i Joan Triadú, 
secretari. El Premi Mare de Déu de Cabrera es convoca 
en prosa, sobre un tema d’actualitat, i és atorgat a Josep 
Tremoleda per Intent de divulgació de Màrius Torres.

“D’un foc més somort i d’una infinita nostàlgia d’un 
altre viure, però de la mateixa malaltia que Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, havia mort, el 1942, a Puig d’Olena, 
el lleidatà Màrius Torres, implacable vencedor del 
temps per l’esperit, poeta interior, terriblement 
conscient (oh, Ciutat llunyana!) de la derrota.”

Els altres guardons concedits aquest any són el Premi 
Màrius Torres de poesia, amb motiu del cinquantenari 
del naixement del poeta lleidatà, que és atorgat a 
Núria Sales i Folch per Playamuertos (el seu pare, 
Joan Sales, era amic íntim de Màrius Torres, i el nom 

d’aquesta platja recorda l’exili mexicà de la família). 
Es concedeix un accèssit a Ramon Comas i Maduell. El 
Premi Pinya de Rosa és per a Mercè Rodoreda per Tres 
contes. El Premi L’Alguer, destinat a un recull poètic 
inèdit d’un poeta jove resident a la ciutat de l’Alguer, 
dotat amb un viatge d’estudis en terres catalanes 
consistent en una estada de vuit dies a Barcelona, és 
atorgat a l’advocat i poeta alguerès Antoni Bal·lero de 
Càndia. Aquests premis dedicats a autors dels Països 
Catalans són dotats per Francesc Recasens. S’instaura 
el premi de poesia Vida Nova, destinat exclusivament 
a escriptors joves inèdits, i que aquest any s’atorga a 
Josep M. Miró i Llull, de Palma, i Josep Grau i Colell, 
“l’Ermità dels Alps”, resident a Suïssa. Fa el parlament 
de cloenda Ramon Sugranyes de Franch, professor de 
la Universitat Catòlica de Friburg. Tanca l’acte Eduard 
Junyent, canonge de la seu de Vic, en representació del 
bisbe Ramon Masnou.

Durant el dinar s’homenatja els escriptors balears 
pels esdeveniments culturals d’aquest any: el I 
Congrés internacional dedicat a Ramon Llull, celebrat 
a Mallorca; l’arribada al desè i darrer volum del 
Diccionari Català-Valencià-Balear i les cinquanta 
obres publicades per la Biblioteca Raixa. Fa l’oferiment 
de l’homenatge l’historiador valencià J. Ernest 
Martínez Ferrando, director de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, autor de La tràgica història dels reis de 
Mallorca, obra publicada aquest any; en absència d’ell 
es llegeix el seu escrit. També hi intervenen el poeta 
Josep M. Llompart i el filòleg i editor Francesc de B. 
Moll, que explica les tasques de l’Editorial Moll, de 
Mallorca, amb l’Obra del Diccionari i la Biblioteca Raixa. 
El mes de setembre, la revista Serra d’Or publica la 
ressenya “Cantonigròs, festa literària del Collsacabra”.

L’any 1961, el premi Cant espiritual, instituït amb 
motiu del cinquantenari de la mort de Joan Maragall, 
és atorgat a Núria Albó, de la Garriga, per “La mà pel 
front”. Miquel Martí i Pol rep un premi extraordinari 
pel seu llibre de poesies El poble. S’ha convocat el 
Premi Sant Martí del Canigó, en commemoració del 
75è aniversari de la publicació del poema Canigó 
de Verdaguer, destinat a l’obra d’un autor nascut en 
alguna de les comarques nord-catalanes. És atorgat 
al llibre de poemes Espers de primavera i plors de 
tardor, de Josep Gouzy, rossellonès resident a Pau, 
Occitània. El Premi Mare de Déu de Cabrera és per a 
Consideracions sobre alguns problemes socials, 
de Joan Pelegrí i Partegàs. Clou l’acte el catalanòfil 
anglès Robert Pring-Mill, professor a la Universitat 
d’Oxford, amb un parlament sobre el Valor universal 
del beat Ramon Llull.
La sobretaula del dinar és dedicada a l’encontre 
cultural, sota el lema “Els estudis de llengua i literatura 
catalanes arreu del món”. Dirigeix la sobretaula Eduard 
Junyent, president del jurat del concurs i representant 
del bisbe de Vic. Prenen la paraula els professors i 
catalanòfils Robert Pring-Mill, de la Universitat d’Oxford, 
Geoffrey W. Ribbans, de la Universitat de Shefield, 
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Severio Panunzio, de la Universitat de Bari, Joan 
Coromines, de la Universitat de Chicago, i Josep Gouzy 
i Carles Bauby, director de la revista Tramontane, en 
representació del Rosselló. Un cop llegida l’adhesió del 
professor Arthur Terry, l’historiador Ferran Soldevila clou 
l’acte amb paraules d’encoratjament.

Hi són presents el pare Basili de Rubí, Josep M. de 
Casacuberta, Rafael Tasis, Josep M. Llompart, Joan Fuster, 
Maria Aurèlia Capmany, el Dr. Joan Colomines i Puig, 
Francesc Recasens i Miquel Saperas, entre molts altres.

En el dinar del concurs, que s’ha fet com cada any a 
la fonda de ca la Filomena, tot i haver-hi fet obres per 
allargar el menjador, s’han presentat moltes dificultats per 
encabir el nombre rècord de 300 comensals d’enguany.

L’any 1962, es convoca el Premi País Valencià, per a un 
autor nascut en alguna de les comarques valencianes. 
Guanya el recull de poesies presentat per Lluís Alpera 
i Leiva, de València. Ferran Soldevila fa un parlament 
sobre El cardenal Albareda i els seus treballs 
d’historiador, rere el qual Lluís Cura, canonge magistral 
de la seu de Vic, i Aureli M. Escarré, abat de Montserrat, 
adrecen unes paraules als assistents. En la sobretaula 
del dinar s’homenatja Ferran Soldevila. Fa l’oferiment 
en nom de tots l’historiador Miquel Coll i Alentorn. 
Parla també l’arqueòleg i historiador Miquel Tarradell. 
Clou l’acte l’abat Escarré. A més de les personalitats 
citades, hi són presents també l’historiador Santiago 
Sobrequés i Vidal i el seu fill estudiant Jaume 
Sobrequés i Callicó, i Ramon Aramon i Serra, secretari 
general de l’Institut d’Estudis Catalans.

El dinar, servit per la fonda de ca la Filomena, s’ha 
fet en un envelat muntat a l’hort de Cal Tacu. Cap 
menjador no hauria pogut acollir la gentada que hi 
ha assistit aquest any.

El 1963 s’institueix el Premi Per comprendre i l’acte és 
dedicat a la memòria de Carles Riba. El llibre de Riba 
Per comprendre (1927-1935) s’ha pres com a nom del 
premi. La dotació és de 25.000 pessetes. El guanyador 
és Salvador Espriu pel seu llibre Obra poètica. El premi 
Vida Nova és destinat a narració. El guanya Terra 
d’exili, de Joan Agut. També s’atorga el Premi Rosselló-
Pòrcel, en el cinquantenari del naixement i els vint-
i-cinc anys de la mort del poeta i destinat a un recull 
de poemes inèdits de tema lliure. Han estat premiats 
Xavier Amorós, de Reus, Zoraida Burgos, de Tortosa, 
i Francesc Garriga i Barata, de Sabadell. El Premi Les 
Illes es concedeix al recull de poemes Inicis, de Joan 
Manresa i Martorell, de Felanitx. El Premi Mare de Déu 
de Cabrera s’ha convocat sobre el tema “Cinquanta 
anys després de la normalització ortogràfica”, 
commemorant la publicació, l’any 1913, de les Normes 
Ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans 
seguint les orientacions de Pompeu Fabra. El premi és 
per a Cinquanta anys després de la normalització 
ortogràfica, de Miquel M. Planas, de Barcelona.

Fa el parlament de cloenda Antoni M. Badia i Margarit,
catedràtic de la Universitat de Barcelona, sobre 

La llengua catalana de Pompeu Fabra a Carles 
Riba, i Magnus Berg, professor de la Universitat de 
Copenhaguen, adreça també unes paraules al públic.

La sobretaula del dinar és dedicada als escriptors de les 
comarques de Ponent. Fa la presentació Agustí Duran i 
Sanpere, historiador, arxiver i arqueòleg, amb el tema: 
Els escriptors de les comarques lleidatanes i la 
llengua catalana. Parla com a portaveu de les noves 
generacions l’escriptor Josep Vallverdú, catedràtic 
de l’Institut de Lleida, sobre la situació de les lletres 
catalanes en aquelles comarques.

Ja és una multitud la gent que acut al concurs. A partir 
d’aquest any, el dinar es fa en un gran l’envelat muntat 
al camp de futbol de l’Escola Parroquial, i la Fonda 
Ventura de Vic s’encarrega de servir-lo.

El 1964, el premi Per comprendre és per a l’obra La 
cultura catalana del Renaixement a la Decadència,
de Jordi Rubió i Balaguer. El Premi Salvat-Papasseit, 
en commemoració dels setanta anys del naixement 
i quaranta de la mort del poeta i destinat a un recull 
de poemes, s’atorga a Jaume Melendres, amb un 
accèssit per a Romà Guardiet. El Premi L’Alguer recau 
en Les veus, de mossèn Francesc Manunta. I el Premi 
Vida Nova és per a L’espirall, de Xavier Romeu i Juvé. 
S’instaura el premi Entre tots ho farem tot, patrocinat 
per les Edicions d’Aportació Catalana i destinat a un 
estudi sobre algun aspecte fonamental dels Països 
Catalans sota el prisma de la seva relació amb Europa, 
i que s’atorga a l’estudi Catalunya i la integració 
europea, de Víctor Castells, resident a São Paulo. Les 
Edicions d’Aportació Catalana van ser fundades el 1962 
per Joan Ballester i Canals amb el suport de Joan Fuster.

S’instaura el Premi Cavall Fort, destinat a un recull de 
narracions breus, inèdites, i en nombre de cinc com a 
mínim, per a la seva publicació a la revista infantil del 

Triadú i Parcerisas es coneixen i es fan amics 
durant la seva convalescència per motius de salut 
a Cantonigròs. (Fotografi a de Manuel Montaner).
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mateix nom, començada a publicar a finals del 1961. 
El guardó s’atorga al treball Set històries, de Carles 
Macià i Vives. El parlament de cloenda va a càrrec 
del catalanòfil Arthur Terry, cap del Departament 
Hispànic de la Universitat de Belfast, sobre Algunes 
característiques de la poesia catalana.
En escaure’s el vintè aniversari del concurs, s’inaugura 
una estela dedicada a la memòria de Carles Riba, en el 
clos parroquial. Du aquesta inscripció:

EL CONCURS PARROQUIAL DE POESIA DE 
CANTONIGRÒS

A LA MEMÒRIA DE CARLES RIBA 1893-1959

HOMENATGE I AGRAÏMENT

FESTES DE SANT ROC, AGOST DE 1964

Mossèn Josep Cruells, rector de la Parròquia de 
Cantonigròs, en fa la benedicció. Hi és present 
Clementina Arderiu, vídua del poeta. Pronuncien 
unes paraules l’abat de Montserrat, Aureli M. Escarré, 
i el secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Ramon Aramon i Serra.

La sobretaula del dinar és dedicada al tema “Primera 
antologia catalana a Joan XXIII”, que iniciaran els 
poetes Clementina Arderiu, J.V. Foix, Marià Manent, 
Pere Quart, Tomàs Garcés i Salvador Espriu, i que serà 
oferta en el seu dia a Pau VI. En glossa la significació el 
professor Ramon Sugranyes de Franch, president de 
la Conferència de les Organitzacions Internacionals 
Catòliques i de Pax Romana i auditor seglar del Concili. 
Hi intervenen amb unes paraules l’abat Escarré i el 
bisbe de Vic, Ramon Masnou.

L’any 1965, s’atorga el Premi Per comprendre a J. V. Foix 
pel seu llibre Obra poètica. El Premi Salvat-Papasseit el 
guanya Joan Vergés, amb un accèssit a Jaume Pomar i 
Llambies, de Palma. El Premi Sant Martí del Canigó és 
per a Cotlliure marítim, de mossèn Eugeni Cortade, 
de Cotlliure, i el Premi Vida Nova, per a El foc i la cua, 

d’Estanislau Torres, amb un accèssit per a Francesc 
Sifre, de Montblanc, per Sanguis hiroi silvestris. Pel 
que fa al premi Entre tots ho farem tot, es concedeix 
un accèssit a Quan la joventut diu: no!, de Xavier 
Fàbregas, el Premi Cavall Fort se salda amb un accèssit 
a Les facècies d’en Jaume, de Maria Cardona i 
Codina, de Calella, i el guanyador del Premi Teatre de 
camí és Jordi Voltas i Nadal.

Aquest any s’ha superat el centenar d’obres 
concursants als diversos premis. El jurat es complau 
a agrair-los la confiança atorgada i a exhortar-los 
a continuar la seva tasca, com a testimoniatge de 
la vigoria de les lletres catalanes i dels valors que 
representa la cultura en sentit ampli.

El parlament de tancament de l’acte va a càrrec de 
Günther Haensch, professor de la Universitat de 
Munic: La llengua catalana vista pels estrangers, 
i també adreça unes paraules al públic Bob de Nijs, 
catalanòfil de Flandes.

En la sobretaula del dinar, el tema de la festa literària és 
“Llengua, cultura i comunitat”, presentada pel catalanòfil 
alemany Günther Haensch i per Manuel Sanchis Guarner, 
de la Universitat de València, que a última hora no hi 
ha pogut assistir. Hi intervenen també Antoni Comas, 
de la Universitat de Barcelona, i Ramon Sugranyes de 
Franch, de la Universitat de Friburg de Suïssa. Diu unes 
paraules el bisbe de Vic, Ramon Masnou, i clou l’acte 
Ermengol Passola, membre de la Comissió Organitzadora. 
La ressenya publicada a la revista Serra d’Or, “La festa 
literària de Cantonigròs”, és de Jordi Garcia Soler, amb 
fotografies de Montserrat Manent. 

El 1966, la dissertació de Joan Triadú versa sobre Un 
any de cultura catalana, i evocació de la vida i l’obra 
de Miquel Llor (1894-1966). L’escriptor Miquel Llor, 
que havia traspassat el mes de maig, era convidat de 
la família d’estiuejants Bofill-Anglada, mecenes del 
concurs, i durant molts anys va ser membre del jurat. 
També diu unes paraules de record per a Francesc 
Recasens (1893-1965), patrocinador del premi 
consistent en una estada a Barcelona per a autors d’un 
treball inèdit d’arreu dels Països Catalans, i continuat 
per la seva filla Maria Recasens, i també s’evoca la 
figura de l’arquitecte Ramon Duran Reynals (1895-
1966), que havia reformat l’església del poble i n’havia 
fet l’escola parroquial.

S’atorga el Premi Per comprendre al llibre El tomb 
de l’any, de Josep Carner. El Premi Salvat-Papasseit el 
guanya Francesc Parcerisas per Vint poemes civils, 
amb un accèssit a Crònica d’esdeveniments sortosos. 
Novembre de 1964-Maig de 1966, de Carles Miralles. 
Guanya el Premi País Valencià Francesc Asensi per 
l’obra El Col·legi Major de Sant Tomàs de Villanueva 
i la Universitat de València. El Premi Vida Nova és per 
al recull de narracions Banc de fusta, d’Antònia Vicens, 
de Cala d’Or, Santanyí, amb accèssits a Pàgines rurals,
de Josep Sànchez i Moragues, d’Alforja, i a Carta a la 
Vida, de Pau Riba. El Premi Entre tots ho farem tot es 
concedeix al treball Per una política internacional, de 

31Revista del Col·legi



Víctor Castells, resident a São Paulo, i el Premi Cavall 
Fort a les narracions breus Juliol, de Carme Suqué de 
Llimona, i Cinc petites narracions, d’Ernest Corral 
i Coll del Ram. El Premi Teatre de camí és compartit 
entre El mercat de ca l’Ample, de Martí Sunyol i Genís, 
de la Garriga, i Pell somorta, de Joan Soler i Antich, 
de Sant Joan Despí. Finalment, el Premi Mare de Déu 
de Cabrera s’atorga al treball ‘La tradició catalana’ i el 
pensament del seu temps, d’Alfred Badia i Gabarró.

Parlament de cloenda de Josep Roca i Pons, professor 
de llengua i literatura catalanes a la Universitat 
d’Indiana, a Bloomington (EUA), sobre Els estudis 
de català als Estats Units. Finalment, diuen unes 
paraules de cloenda mossèn Josep Cruells, rector de la 
parròquia i president de la Comissió Organitzadora, i 
Joan Triadú com a secretari del jurat.

En la sobretaula, Ermengol Passola llegeix la llista 
de comarques representades avui aquí. Ignasi Bofill, 
membre de la Comissió Organitzadora del Concurs, diu 
unes paraules a la memòria de Miquel Llor, traspassat 
aquest any. Joan Triadú llegeix la llista d’adhesions. 

S’homenatja Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, en el 
cinquantenari de la seva mort. Havia de fer l’oferiment 
Josep M. Capdevila, però per motius de salut no ha 
pogut venir i llegeix el seu parlament Miquel Martí 
i Pol. Tampoc Maurici Serrahima ha pogut assistir a 
l’acte, i és Joan Triadú qui llegeix el seu parlament 
previst sobre Renaixença, cristianisme, continuïtat. 
Clou l’acte el bisbe de Vic, Ramon Masnou, que parla 
de Torras i Bages com a bisbe. Aquest any són 475 
comensals al dinar de l’envelat. 

El juliol d’aquest any surt el setmanari Tele/Estel, 
primera publicació escrita íntegrament en català 
permesa pel règim i que no és fundada per membres 
de l’Església catòlica. Ara bé, no s’hi pot parlar “de 
política, ni denunciar la situació de la llengua i cultura 
catalanes, ni de la restitució de les llibertats polítiques 
i sindicals”. Van ser tants els col·laboradors que s’hi 
abocaren, lingüistes, músics, historiadors, escriptors, 
que aviat la van suspendre, el 1969. L’última setmana 
de juliol s’hi anunciava el programa de Cantonigròs i la 
segona setmana d’agost s’hi publicava la ressenya “A 

Cantonigròs, amb els escriptors”, signada E.P.

El 1967, el secretari del concurs obre l’acte amb el 
balanç d’Un any de cultura catalana. El Premi Per 
comprendre és atorgat al llibre La meva Cristina i 
altres contes, de Mercè Rodoreda. Guanya el Premi 
Salvat-Papasseit Carles Miralles i Solà pel recull On 
m’he fet home. L’autor fa el servei militar a Cartagena 
i llegeix els seus poemes Miquel Martí i Pol. Es 
concedeix un accèssit a Màrius Sampere i Passarell 
per l’obra Tot un dia. El Premi Les Illes es concedeix a 
Jaume Armengol i Coll, d’Inca, per El caminant perdut, 
i el Premi Vida Nova a Joaquim Carbó per Quatre 
narracions civils, amb un accèssit a Ferran Gironès i 
Gispert per El test i altres contes. El Premi Entre tots 
ho farem tot recau en El bé comú dels catalans, d’Àlvar 
Maduell, amb un accèssit a Joaquim Onyós i Serrabou, 
de Vic, pel treball Comunitarisme. El Premi Cavall Fort 
l’obté el recull de contes Obrint camí, de Jordi Dalmau 
i Coromines. Maria Novell i Picó resulta guanyadora del 
Premi Teatre de camí per Somni d’una nit de primavera, 
i el Premi Mare de Déu de Cabrera és concedit a Miquel 
Arimany i Coma per Tota aquesta pietat.
El catalanòfil alemany Heinrich Bihler, de la Universitat 
de Göttingen, dicta unes Observacions sobre la prosa 
narrativa de Josep Carner. 
A la sobretaula del dinar es fa la lectura d’adhesions, 
entre d’altres una carta de l’abat de Montserrat Aureli 
M. Escarré des del seu exili a l’abadia benedictina de 
Viboldone, de Milà; del prior de Montserrat, Maur M. 
Boix; de l’advocat Antoni Bergós, assidu al concurs, 
i, en nom de la Penya Santamaria, d’Enric Bellprat, 
secretari de Casa Nostra, Associació de gent de parla 
catalana a Suïssa, des de Walilsellen, del cantó de Zuric.

El tema de la festa literària és “Sobre l’ensenyament de 
la llengua catalana”, i en són oradors el filòleg Antoni 
M. Badia i Margarit, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona, amb Alguns aspectes de la legislació 
actual de la llengua segons els estudis recents; la 
pedagoga Marta Mata, amb Alguns aspectes de la 
legislació actual de l’ensenyament, i Antoni Comas, 
professor de la càtedra de Català de la Universitat de 
Barcelona, amb Literatura: la fundació de l’Esbart de 
Vic ara fa cent anys. El cantautor Rafael Subirachs, 
de Vic, canta unes cançons, després de les quals Joan 
Triadú fa un parlament sobre L’escriptor actual al 
servei de Catalunya. Homenatge a Ramon Folch 
i Camarasa. Folch i Camarasa diu unes paraules de 
reconeixement i, finalment, el bisbe de Vic, Ramon 
Masnou, clou l’acte.

1968, el vint-i-cinquè any del concurs serà 
també el darrer. Els organitzadors han cregut que 
el Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs i 
Festa Literària del Collsacabra ja ha acomplert la 
seva funció i passen la torxa a Òmnium Cultural, que 
convocarà anualment les Festes Populars de Cultura 
Pompeu Fabra, amb caràcter itinerant.

El monument a Carles Riba, inaugurat el 1964 al recinte parroquial de Cantonigròs.  
Foto: Carlos Comella Ylla.
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El jurat d’aquest any és integrat per Eduard Junyent, 
president, representant del bisbe de Vic, Ramon 
Masnou; Pere Calders, Ignasi Bofill, Miquel Martí i Pol i 
Joan Triadú, secretari.

Joan Triadú fa la seva dissertació habitual sobre Un 
any de cultura catalana. El Premi Per comprendre 
és per al llibre Obres completes de Joan Fuster, amb 
un accèssit extraordinari per a l’obra Les escoles 
populars ahir i avui, de Joaquim Ventalló. El Premi 
Sant Martí del Canigó és atorgat a Joan Durandeu per 
les seves recerques en curs sobre La llengua catalana 
dels segles XVI i XVII al Rosselló. El guanyador del 
Premi Cavall Fort és Guillem d’Efak, de Manacor, per 
Les vacances d’en Jordi, amb un accèssit a Jordi Elias 
i Campins per Incursions a la mar. El Premi Teatre de 
camí recau en Xavier Romeu i Juvé per l’obra Ni de 
septentrió, ni de migdia, ni de llevant, ni de ponent, 
gent, o a tot arreu se’n fan de bolets quan plou, i el 
Premi Mare de Déu de Cabrera, destinat a un article o 
assaig sobre Pompeu Fabra, és per a Francesc Roig i 
Ferran per Esperança.
Es llegeix el parlament del professor Eugenio Coseriu, 
de la Universitat de Tübingen (que a última hora no 
ha pogut venir) titulat Algunes consideracions sobre 
l’obra de Pompeu Fabra. També pronuncia unes 
paraules Antoni M. Badia i Margarit.

En ocasió dels vint-i-cinc anys del concurs i essent 
com és aquesta la seva darrera edició, la gent del 
Collsacabra ret homenatge als organitzadors en la 
persona de Joan Triadú, a qui es fa lliurament d’un 
Llibre d’Or amb la signatura de tots els assistents i 
amb la dedicatòria: “A l’amic del Collsacabra Joan 
Triadú agraint-li el seu guiatge en els vint-i-cinc 
Concursos de Poesia de Cantonigròs. 4 d’agost de 
1968”. Li’n fan lliurament Teresa Clota i Pallàs i Lluís 
Guillamet i Danés, de Cantonigròs, i Miquel Martí i Pol 
pronuncia unes paraules d’oferiment.

També es col·loca una placa artística amb la inscripció:

ELS CONCURRENTS ASSIDUS ALS 
CONCURSOS LITERARIS DE CANTONIGRÒS 
(1944-1968) VOLEN DEIXAR ACÍ PENYORA DE 

RECONEIXEMENT

ALS SEUS ORGANITZADORS EN LA PERSONA 
DE JOAN TRIADÚ

El lliurament de la placa el fan Josep Munté i Everest 
Vilaginés, el qual pronuncia unes paraules d’agraïment 
i homenatge, que són respostes per Triadú en nom 
de la Comissió Organitzadora. Aquesta placa resta a 
Cantonigròs en públic homenatge.

Clausura l’acte el president de la Comissió 
Organitzadora, mossèn Josep Cruells, rector de la 
parròquia. L’acte s’ha fet a fora; la presidència s’ha 
instal·lat a l’atri de l’escola, i la multitud s’hi aplega al 
davant, sota als arbres i a tocar de la tàpia del cementiri.

El tema de la sobretaula és “Homenatge a Pompeu 
Fabra”, com un acte més de l’Any Fabra que se celebra 

en commemoració del centenari del seu naixement i 
amb els parlaments de Jordi Carbonell i de Ballester: 
Fabra i l’esdevenidor de la llengua catalana; Joan 
Fuster: Fabra, dialèctic, i Ramon Aramon i Serra: Fabra 
i l’Institut d’Estudis Catalans.
Raimon ofereix l’homenatge de la Cançó catalana a 
Pompeu Fabra. Estrena la poesia que ha musicat de 
Salvador Espriu, “El meu poble i jo”, prohibida per la 
censura en l’antologia poètica que un gran nombre 
d’autors han dedicat a Fabra.

Clou l’acte el bisbe de Vic, Ramon Masnou.

Són dotze les revistes i setmanaris, que consten 
a l’arxiu, que han publicat ressenyes sobre el XXV 
Concurs de Cantonigròs.

El balanç de Joan Triadú. “L’agost de 1968 se 
celebrava a Cantonigròs el vint-i-cinquè i darrer Concurs 
Parroquial de Poesia i festa Literària del Collsacabra, 
sobre el tema ‘Pompeu Fabra, la llengua d’un poble’. 
Era un dels actes, nombrosos i de tota mena que arreu 
dels Països Catalans, però sobretot al Principat, havien 
intentat de recordar o de fer conèixer la persona i l’obra 
del Mestre amb motiu del centenari del seu naixement. 
El punt alt i extrem de la diada fou la intervenció del 
cantant Raimon […] enmig d’un auditori enfervorit i 
atapeït d’un parell de milers de persones, dins i fora d’un 
gran envelat, en ple camp, entre l’escola parroquial i la 
creu de terme. Raimon havia ofert així l’homenatge de la 
cançó catalana a Pompeu Fabra. Gent de totes les edats 
s’havia concentrat unes hores en un lloc alterós i més 
aviat desavinent de la Catalunya Vella, i totes les terres 
catalanes hi eren representades. […] Tot era a punt per 
a una fi que més de set anys després podria tenir la seva 
proclamació simbòlica per a la cultura al Palau Nacional 
de Montjuïc —ara ja no, doncs, als defores dels centres 
de poder i d’esquitllentes dels ulls de tothom, sinó al 
Cap i Casal i amb els focus encesos de les fonts, perquè 
allí una altra multitud, enfervorida, reivindiqués totes les 
llibertats i entonés dempeus ‘Els Segadors’.

En aquell any de 1968, si les festes de Cantonigròs 
s’acomiadaven era perquè ja havien assolit llur objectiu 
i ja no podien assumir-ne d’altres, els que calien des 
d’aleshores, possibilitats per les noves situacions. Calia 
sortir del cau. L’actitud ‘provocativa’ del moviment cultural 
que el 1960 s’havia presentat a l’horitzó s’havia concretat 
en actituds d’ofensiva a mesura que les diverses forces 
actuants es comprometien conjuntament, mentre la 
repressió s’havia de concentrar cada vegada més damunt 
d’accions d’oposició declarada que solidaritzaven les 
forces de la cultura amb les accions cíviques, polítiques i 
socials. Ara eren les festes les que havien d’anar a trobar la 
gent, i així posaven en moviment noves forces i provaven 
diverses modalitats, amb l’enfrontament amb el món 
‘oficial’ que cada situació comportaria i que efectivament 
comportà. Així nasqueren, itinerants, les Festes Populars 
de Cultura Pompeu Fabra. Festes i aplecs, tanmateix, 
actes de premis literaris i actes acadèmics persistien, 
s’ampliaven, es catalanitzaven en casos en què havien 
estat híbrids, bilingües o oficialescs.”
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El 20 de desembre de 2017 l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va proclamar el 2019 
com l’Any Internacional de la Taula Periòdica 
dels Elements, en què se celebra el 150è 

aniversari de la publicació de la primera versió de 
la taula periòdica moderna dels elements químics 
per Dimitri Ivànovitx Mendeléiev (1834-1907), 
publicada el 17 de febrer de 1869. Aprofitem aquesta 
commemoració per revisar l’evolució del concepte 
d’element químic des de les idees especulatives dels 
filòsofs grecs antics fins al concepte actual. 

Els quatre elements dels filòsofs grecs

Per als primers filòsofs grecs el concepte d’element 
era un principi fonamental del qual derivaven tots els 
cossos. Empèdocles va proposar la teoria dels quatre 
elements fonamentals: terra, aire, foc i aigua. Segons 
Demòcrit, aquests elements estaven formats per àtoms 
en moviment perpetu, que diferien en mida, forma, 
pes i calor, i es movien a l’atzar en el buit. Tot canvi 
observable es devia a combinacions i recombinacions 
d’aquests àtoms immutables. Plató va acceptar els 
quatre elements d’Empèdocles, i atorgà als seus àtoms 
formes geomètriques limitades per cares planes.

Segons Aristòtil la base de tot és la matèria primera, 
sobre la qual estan impreses les qualitats específiques 
que confereixen a cada substància individual la seva 
forma característica. Aristòtil va acceptar la idea dels 
quatre elements, però no l’existència dels àtoms. 
Juntament amb els elements va admetre la intervenció 
d’un conjunt de qualitats: calor, fred, sequedat i 
humitat, que podien combinar-se en parelles. Així, 
el foc era calent i sec; l’aire era calent i humit, l’aigua 
era freda i humida, i la terra era freda i seca. Els 
elements eren en realitat portadors de combinacions 
de qualitats. Aquestes qualitats podien variar-se en 
cert grau fent possible la transformació d’un element 
en qualsevol altre. Per convertir l’aire en aigua n’hi 
havia prou que la calor fos superada pel fred, ja que 
la humitat era comuna als dos. D’altra banda, els 
elements podien combinar-se en qualsevol proporció 
per formar els diferents cossos. Aristòtil va distingir 
tres tipus de combinació: la síntesi, que correspon a 
la nostra idea de mescla, la mixis, associació de cossos 
sòlids per formar-ne un de diferent (que correspon al 
que avui anomenem combinació química), i la crasi, 
una associació anàloga però per als líquids. 

L’alquímia i els tria prima

A Alexandria, el pensament grec es va trobar amb 
un coneixement més antic, conegut com l’art egipci 
o khemeia. Inicialment consistia en els processos 
químics per embalsamar els difunts, però les seves 
pràctiques van evolucionar per incloure-hi altres 
processos químics, com la fabricació de vidre, la 
utilització de tints i sobretot la metal·lúrgia. D’aquesta 
manera la khemeia va quedar vinculada als set 
elements metàl·lics que es coneixien: or, plata, coure, 
estany, ferro, plom i mercuri. Aviat es va establir una 
relació amb els set planetes o estrelles errants, que 
eren el Sol, la Lluna, Venus, Mart, Saturn, Júpiter i 
Mercuri, amb un intent de relacionar la Terra amb el 
Cosmos. Tot aquest coneixement va ser atribuït al déu 
de la saviesa, Thoth, que els grecs que van arribar a 
Alexandria van identificar amb Hermes, el missatger 
dels déus. Així, les pràctiques ocultes de l’alquímia 
van passar a ser conegudes com “art hermètic”. 

L’alquímia va adoptar els elements aristotèlics: la 
terra, l’aire , el foc i l’aigua, però progressivament 
els va anar substituint per tres principis, que 
s’anomenaran tria prima: el mercuri, que 
representava el caràcter metàl·lic i la volatilitat; el 
sofre, que tenia la propietat de la combustibilitat, i 
la sal, que representava la propietat de la solidesa 
i de la solubilitat. L’objectiu principal de l’alquímia 
va ser inicialment aconseguir transmutar els metalls 
baixos en or (en alguns textos es parlava de curar el 
“metall malalt” convertint-lo en or), però més tard va 
passar a intentar curar no ja metalls sinó malalties i, 
posteriorment, aconseguir la immortalitat a través 
de la recerca de l’elixir de la vida.

L’evolució del concepte 
d’element químic

�Ciència

Aureli Caamaño

Els quatre elements i les quatre qualitats de la matèria, 
segons Aristòtil. 
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Els principis químics com a portadors de propietats

Al llarg de l’edat mitjana se suposava que els elements 
aristotèlics eren els elements dels quals estava format 
tot cos, però, per poder explicar les diferents propietats 
químiques de les substàncies, van afegir-hi altres 
elements o principis. Els principis no es consideraven 
equivalents a les substàncies reials amb el mateix 
nom; corresponien en tot cas a l’essència d’aquestes 
substàncies. Mai s’havien pogut aïllar, però servien per 
explicar les propietats dels mixtos (que avui anomenem 
compostos), perquè se suposava que aquestes 
propietats depenien de la proporció que contenien de 
cada un d’aquests principis. Aquests principis només 
els era possible abandonar un mixt (un compost) per 
penetrar-ne un altre. Per tant, les propietats específiques 
de cada principi només es podien observar en els 
compostos dels quals formaven part. 

El químic alemany Georg Ernst Sthal (1660-1734) 
considerava que només hi havia dos principis, 
l’aigua i la terra, però hi havia tres tipus de terra: 
la terra vitrificable, que remet a la solidesa i el 
pes dels minerals; la terra mercurial o metàl·lica, 
que proporciona als metalls la seva mal·leabilitat 
i brillantor, i la terra flogística (flogist), lleugera 
i inflamable. Aquesta última es considerava que 
comunicava lleugeresa i inflamabilitat als mixtos 
dels quals formava part. Mitjançant la suposició de 
l’existència del flogist, Sthal va ser capaç de construir 
una teoria que va tenir la virtut d’explicar a la 
vegada les combustions dels materials inflamables, 
la calcinació dels metalls i la fermentació. Se 
suposava que durant la combustió d’una substància 
combustible o la calcinació d’un metall es desprenia 
flogist, el principi inflamable, que es dispersava 
en l’aire. L’aire era, doncs, un mer auxiliar per a la 
combustió: la seva presència era necessària perquè 
tingués lloc la combustió o la calcinació d’un metall, 
però no hi participava activament. 

La teoria del flogist va tenir una gran influència en 
la química del segle XVIII, fins al punt que, el 1787, 
el filòsof Immanuel Kant (1724-1804) va incloure 
Sthal, juntament amb Galileu i Torricelli, entre els 
autors que havien aconseguit produir una “revolució 
profitosa” que havia transformat la física en una 
autèntica ciència, en el prefaci de la segona edició 

de la Crítica de la raó pura. 

Els elements com a substàncies simples que 
entren en la composició dels compostos

En el segle XVIII la composició dels cossos s’establia 
mitjançant l’anàlisi, que es podia realitzar per 
escalfament (per acció del foc) o mitjançant la reacció 
entre mixtos (compostos). L’estudi de descomposicions 
i recomposicions simples i reversibles de sals van 
permetre seguir la pista de substàncies involucrades en 
un procés químic i identificar-les com a components 
químics essencials relativament estables que es 
conservaven en els compostos químics binaris preparats 
a partir d’elles. D’aquesta manera, juntament amb la 
concepció clàssica d’element o principi es va anant 
desenvolupant una altra que denominava com a tals les 
substàncies que es podien obtenir mitjançant l’anàlisi 
dels compostos. Per exemple, el químic suec Torbern 
O. Bergman (1735-1784) defensava que “per conèixer 
els principis d’un cos […] era necessari separar-los 
mitjançant anàlisi i confirmar aquesta anàlisi mitjançant 
la síntesi”. Bergman defineix aquests principis com 
a substàncies simples que entren senceres en les 
combinacions, proporcionant així un precedent a la 
definició de Lavoisier de substància simple. 

De l’aire com a element a una diversitat d’“aires”

Al llarg del segle XVIII es va produir una transició molt 
lenta de la noció d’aire com a substància elemental a la 
idea que existien diferents tipus d’aires en l’atmosfera, al 
mateix temps que es desenvolupava una nova visió de 
l’estat gasós. A partir dels anys setanta es van identificar 
un gran nombre dels nous “aires” o “fluids elàstics”, tal com 
van ser anomenats, abans que s’imposés la denominació 
moderna de gas. La paraula “gas” (un neologisme, que 
significava caos) va ser introduïda per Jean Baptista van 
Helmont (1579-1644) al segle XVII, però el seu ús no es 
va generalitzar en els llibres de química fins a un segle 
desprès. Els químics de la segona meitat del segle XVIII 
utilitzaven sobretot termes com “aire”, “espècies d’aire”, 
“fluids elàstics” o “emanacions elàstiques”. 

El 1727 el químic anglès Stephen Hales (1667-1761) va 
concloure que l’aire podia existir fixat en un cert nombre 
de substàncies tant minerals com vegetals o animals. 

Georg Ernest Sthal, Opusculum chymico-physico-medicum (1715).

Torbern Bergman (1735-1784). Químic suec i mineralogista, 
professor de química de la universitat d’Uppsala. 
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El 1756 el químic escocès Josep Black (1728-1799) va 
descobrir que en escalfar la “magnèsia alba” (carbonat 
de magnesi) es desprenia un tipus d’aire, que va 
anomenar “aire fix” (que avui anomenem diòxid de 
carboni) i una petita quantitat de vapor d’aigua. 
Aquest aire fix, segons Black, era la causa de la forta 
efervescència que es produïa quan la magnèsia alba 
es combinava amb els àcids. Black va explicar aquesta 
reacció com a conseqüència dels desplaçament 
de l’aire que estava “fixat” dins la magnèsia alba. 
Més endavant va demostrar que aquest aire era el 
mateix que es desprèn en la respiració animal i en les 
combustions i fermentacions.

El 1766 el químic anglès Henry Cavendish (1713-1810) 
va obtenir “aire inflamable” (gas que avui anomenen 
hidrogen) en dissoldre diversos metalls como el ferro o 
el zinc en àcids minerals. Va suposar que la dissolució 
dels metalls provocava el despreniment del flogist, que 
donava lloc a la formació del gas inflamable. 

El descobriment de l’oxigen, la teoria de la 
combustió de Lavoisier i la síntesi de l’aigua

El 1772, el químic francès Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-1794) va arribar a la conclusió que la combustió 
d’elements com el fòsfor i el sofre i la calcinació 
dels metalls implicaven la fixació d’aire. També va 
comprovar que els aires que es desprenien en la 
combustió del sofre i del fòsfor tenien propietats 
àcides quan es dissolien en aigua, per això, va pensar 
que l’acidesa era conseqüència de la fixació de l’aire.

Lavoisier desconeixia que, quasi de manera simultània, 
el químic anglès Joseph Priestley (1733-1804) estava 
desenvolupant una investigació en temes similars. 
El 1774, Priestley recull l’aire que es desprèn en 
escalfar la calç vermella de mercuri (òxid de mercuri) 

i comprova que no es dissol en aigua com passa amb 
l’aire fix (diòxid de carboni) descobert per Black. Quan 
introdueix una espelma en el recipient que conté el 
nou aire comprova sorprès que crema amb una flama 
remarcablement vigorosa. Segons Priestley, aquest aire 
tenia la capacitat de rebre molt més flogist que l’aire 
atmosfèric, és a dir, devia de contenir molt poc o res 
de flogist; per això el va denominar “aire deflogisticat”. 
Així, doncs, va interpretar la reacció de la calç vermella 
de mercuri com si incorporés el flogist de l’aire. 

A finals de 1775, Lavoisier va repetir les experiències de 
Priestley, però va interpretar la calcinació de manera 
diferent, considerant que el principi que es combina 
amb els metalls durant la seva calcinació i que provoca 
l’augment de pes no era altra cosa que la porció més pura 
de l’aire, que Priestley havia anomenat “aire deflogisticat”. 
Va suposar que l’aire estava format per un component 
vital (que més tard anomenà oxigen) i una part que no 
permetia la vida (que va anomenar azot i que actualment 
anomenem nitrogen). Per provar que l’aire estava format 
per una mescla d’aire vital i d’azot, entre el 1775 i el 
1776, Lavoisier va completar l’anàlisi i la síntesi de l’aire: 
l’eliminació de l’oxigen de l’aire mitjançant la formació de 
la calç de mercuri (òxid de mercuri) i l’addició posterior de 

Cubell pneumàtic de Stephen Hales per a la recollida de gasos. 
Vegetable Staticks (1727).

Josep Black (1728-1799). Metge i químic escocès. 

Antoine-Laurent Lavoisier i Marie-Anne Pierrette Paulze pintats per 
Jacques-Louis David el 1788. Museu Metropolità d’Art de Nova York. 

Joseph Priestley (1733-1804), químic, fi lòsof i teòleg anglès que 
va obtenir oxigen per escalfament de la calç vermella de mercuri.  

Experiència de la calcinació del mercuri segons la descripció del 
Tractat elemental de química de Lavoisier.  
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l’oxigen obtingut en escalfar la calç, per obtenir de nou el 
mateix aire. Amb aquestes experiències quedava provat 
que l’aire no era un element sinó una mescla de com a 
mínim dos gasos, l’oxigen i el nitrogen. 

El 1777, Lavoisier va presentar davant l’Académie 
des Sciences una memòria on proposava “una 
nova teoria de la combustió” que permetia explicar 
“d’una manera molt satisfactòria tots els fenòmens 
de la combustió, la calcinació i, fins i tot els que 
acompanyen la respiració dels animals, com a 
conseqüència d’una combinació amb el component 
més vital de l’aire, que va anomenar oxigen (que 
vol dir generador d’àcids), perquè creia que l’oxigen 
conferia propietats àcides als compostos que 
formava, és a dir, que era un principi d’acidesa. 
Aquesta teoria permetia explicar aquests fenòmens 
sense haver de suposar que existia flogist en els 
materials combustibles o en els metalls. 

Es pot considerar que aquestes experiències de 
Lavoisier van conduir a demostrar que l’oxigen era 
un component de l’aire, si bé van ser les experiències 
de Priestley en la mateixa època les que van portar 
a obtenir i caracteritzar aquest gas abans que ho 
fes Lavoisier. Això, sense comptar amb un altre 
precedent: el farmacèutic i químic suec Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786) l’havia obtingut anys abans, 
entre el 1770 i el 1773, a través de l’escalfament de 
la calç vermella de mercuri i per altres procediments. 
El va anomenar “aire igni”, però els seus treballs no 
es van publicar fins al 1777. Aquests fets han portat 
controvèrsia sobre qui va descobrir l’oxigen realment. 
És cert que el primer que ho va fer i comunicar va ser 
Priestley, però el primer que el va interpretar com un 
nou gas i no com un tipus d’aire va ser Lavoisier. 

Cavendish va obtenir aigua el 1781 en cremar 
aire inflamable i va interpretar la reacció com 
una combinació de l’aire inflamable amb l’aire 
deflogisticat. Aquest mateix any Lavoisier va repetir 
l’experiment d’una manera més precisa, usant 
gasòmetres, i va comprovar que una cinquena 
part (un 20%) de l’aire comú desapareixia quan es 
combinava amb l’aire inflamable i que s’obtenia 
aigua com a producte d’aquesta reacció, per la 
qual cosa va anomenar hidrogen (que significa 

generador d’aigua) l’aire inflamable. Lavoisier 
també va fer la reacció de descomposició de l’aigua 
fent passar vapor d’aigua per un ferro calent, i en 
va obtenir hidrogen i òxid de ferro. Aquestes dues 
experiències demostraven de manera definitiva que 
l’aigua no era un element, sinó que era un compost 
que estava format pels elements hidrogen i oxigen. 

L’element químic com a substància simple

Després de la publicació del Méthode de 
nomenclature chimique (1787), Antoine Laurent 
Lavoisier va emprendre la redacció del seu Traité 
élémentaire de chimie; el redacta en un any i el 
publica el 1789, sense esperar l’autorització de 
l’Acadèmia, el mateix any que s’inicia la Revolució 
francesa. El Traité ha estat sempre vist com el punt 
culminant de la revolució química del segle XVIII. El 
títol complet de l’obra dona idea de la novetat que 
volia representar: Tractat elemental de la química, 
presentat d’una manera nova i després dels 
descobriments moderns.

Lavoisier s’aparta de la noció grega d’element 
abstracte com a portador de propietats i se centra en la 
idea dels elements com l’etapa final de descomposició 
de qualsevol compost. D’aquesta manera redefineix el 
concepte d’element com a substància simple, és a dir, 
una substància que no es pot descompondre en altres 
de més simples. Lavoisier va elaborar una taula de 
33 substàncies simples, que va publicar en la segona 
part del Traité, entre les quals va incloure la llum i el 
calòric, si bé d’algunes d’elles adverteix que ho són de 
manera provisional, perquè pot ser que més endavant 
puguin ser descompostes. Això és el que va ocórrer 
amb les suposades substàncies elementals tèrries (calç, 
magnèsia, barita, alúmina i sílice). Carl Wilhem Scheele (1742-1786). Químic i farmacèutic suec, 

nascut a Pomerània, codescobridor de l’oxigen. 

Tractat Elemental de Química (1789).

Taula de substàncies simples de Lavoisier, publicada en el Mètode 
de nomenclatura química (1787). 
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Amb la invenció de la pila elèctrica, el 1799, pel 
químic italià Alessandro Volta (1745-1827), l’electròlisi 
(descomposició d’una substància pel pas del corrent 
elèctric) es va convertir en un nou procediment 
d’anàlisi que va permetre descompondre substàncies 
que fins aquell moment s’havien resistit a la calor 
o l’acció química. El químic anglès Humprhy 
Davy (1778-1829) entre el 1807 i el 1810 va aïllar 
successivament per aquest procediment el sodi, el 
potassi, l’estronci, el bor, el calci, el magnesi, i cap al 
1810, el clor, el iode i el brom.

La teoria atòmica de Dalton: els àtoms com a 
elements

El químic francès Joseph Louis Proust (1754-1826) va 
ser professor del Real Seminario Patriótico de Vergara i 
del Real Colegio de Artillería de Segovia, on va realitzar 
les investigacions que el van portar a establir la llei de 
les proporcions definides o dels proporcions constants. 
El 1808 el químic anglès John Dalton (1766-1844) 
va proposar una teoria segons la qual tots els àtoms 
d’un mateix element són idèntics i es caracteritzen 
per tenir el mateix “pes atòmic”, i els compostos són 
conseqüència de la combinació química dels àtoms dels 
elements que els formen. Aquesta teoria, que exposa 
en el System of Chemical Philosophy (1808-1810), 
explica perfectament la llei de les proporcions definides 
de Proust i proporciona un camí per determinar els 
pesos atòmics. Per exemple, si es determina que 8 g 
d’oxigen sempre es combinen amb 1 g d’hidrogen i se 
suposa que la combinació entre l’oxigen i l’hidrogen 
té lloc àtom a àtom (és a dir, que la fórmula de l’aigua 
és HO, com va fer Dalton seguint la regla de màxima 
simplicitat), es pot deduir que la massa d’un àtom 
d’oxigen és 8 vegades la massa d’un àtom d’hidrogen, 
és a dir, que la massa atòmica relativa (el “pes atòmic”) 
de l’oxigen és 8. Avui sabem que la fórmula de l’aigua és 
H2O i no HO i, per tant, el mateix raonament ens porta a 
deduir que la massa atòmica relativa de l’oxigen és 16. 

Elements atòmics, però substàncies elementals 
moleculars 

El problema que tenien els químics de l’època de 
Dalton i de tota la primera meitat del segle XIX i part 
de la segona és que no tenien manera de conèixer 
amb certesa quines eren les fórmules dels compostos. 
Aquest fet va provocar una gran confusió tant en les 
fórmules com en les taules de pesos atòmics durant 
més de cinquanta anys, fins al punt que el 1835 el 
químic francès Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) va 
dir: “Si jo pogués, esborraria la paraula àtom de la 
ciència, persuadit que va més enllà de l’experiència; i 
en química mai han d’anar més enllà de l’experiència”. 
La situació no es va clarificar fins al congrés 
internacional de química de Karlsruhe celebrat el 1860 
gràcies a les propostes d’un químic italià, Stanislao 
Cannizzaro (1826-1910), que va recuperar la hipòtesi 
del físic i químic Amedeo Avogadro (1776-1856) 
sobre la proporcionalitat entre el volum dels gasos i 
el nombre de molècules que contenien, que permetia 
determinar la massa molecular dels gasos a partir de 
mesures de la densitat, i d’aquesta manera arribar a 
la conclusió que l’hidrogen i l’oxigen eren moleculars 
(H2, O2) i que la fórmula de l’aigua era H2O. 

El concepte d’element de Mendeléiev i la taula 
periòdica dels elements 

Al segle XIX, el descobriment de cada cop més 
elements va fer necessari pensar en algun tipus de 
classificació. Alguns químics van optar per agrupar els 
elements (substàncies elementals) segons propietats 
similars i van intentar veure si hi havia cap relació entre 
els seus pesos atòmics; altres, com el químic alemany 
Julius Lothar Meyer (1830-1895) i el químic rus Dimitri 

Làmina il·lustrativa dels símbols atòmics utilitzats per John 
Dalton, c. 1808, en el seu llibre Un Nou Sistema de Filosofi a 
Química. Els nombres indiquen les masses atòmiques relatives 
atribuïdes a cada element. 

John Dalton (1766-1844).

Stanislao Cannizzaro (1826-1910).

Revista del Col·legi38



Mendeléiev (1834-1907), van tractar d’ordenar-los pels 
pesos atòmics i van descobrir que les seves propietats 
variaven de manera periòdica. 

La llei periòdica que va enunciar Mendeléiev estableix 
que les propietats de les substàncies elementals i 
dels compostos depenen d’una funció periòdica 
dels pesos atòmics dels elements que els componen. 
Mendeléiev s’esmerça en explicitar la distinció entre 
aquests termes al principi de l’article on enuncia la 
llei: “A l’expressió de cos ‘simple’ correspon la idea 
de molècula. […] Cal reservar, tanmateix, el nom 
d’element per caracteritzar les partícules materials 
que formen els cossos simples i els compostos, i que 
determinen la forma en què es comporten des del 
punt de vista físic i química. La paraula ‘element’ evoca 
la idea d’àtom.” Així, doncs, la distinció entre substància 
simple i compost, que constituïa l’eix principal del 
sistema de Lavoisier, passa a un segon pla. L’element 
és l’únic principi explicatiu, un concepte que no té una 
existència fenomènica, sinó que roman ocult en els 
cossos simples i els compostos, però que s’intercanvia i 
es conserva en les reaccions químiques. 

Meyer i Mendeléiev van representar la periodicitat 
de les propietats dels elements mitjançant una taula 
periòdica, és a dir, una representació bidimensional 
amb columnes (que mostren els grups d’elements de 
propietats similars) i files (que mostren els elements 
que pertanyen a un mateix període). La longitud 
variable dels períodes i el caràcter aproximat de la 
repetició han fet que alguns químics no acabin d’estar 
d’acord que la periodicitat química es pugui considerar 
una “llei”. Altres químics argumenten que, malgrat que 
no sigui tan regular com la majoria de les lleis físiques, 
pot considerar-se un exemple típic de llei química, 
més complexa i menys general que les lleis físiques. 

En qualsevol cas la “llei periòdica” va convertir la taula 
de Mendeléiev en un veritable model científic en 
permetre fer prediccions sobre elements encara no 
descoberts i resoldre anomalies. 

El descobriment de cinc gasos nobles entre el 1892 
i el 1898 va constituir un autèntic daltabaix per a la 
taula periòdica, fins que es va decidir crear un nou 
grup (entre el dels halògens i el dels alcalins) per 
acomodar-los. El problema següent va aparèixer amb 
el coneixement de l’estructura interna dels àtoms. 

El nombre atòmic: nou criteri definidor dels 
elements químics

Després del descobriment del nucli atòmic per 
Ernest Rutherford el 1911, l’advocat i físic neerlandès 
Antonius Van den Broek (1870-1926) va ser el primer 
en proposar que el nombre d’ordre de cada element 
de la taula periòdica era igual a la seva càrrega nuclear 
i suggerir que l’ordenació dels elements químics a la 
taula periòdica s’havia de fer sobre la base d’aquest 
valor i no de la massa atòmica. El 1913 el físic anglès 
Frederick Soddy (1877-1956) va indicar que les idees 
de Van den Broek aclarien les lleis del desplaçament 
radioactiu, i el mateix any el físic britànic Henry 
Moseley (1887-1915) estudià l’espectre de raigs 
X dels àtoms i comprovà que hi havia una relació 
lineal entre el número d’ordre dels elements a la 
taula periòdica i l’arrel quadrada de la longitud 
d’ona d’aquests raigs, confirmant la hipòtesi de Van 
den Broek i va anomenar nombre atòmic el nombre 
d’ordre. Rutherford va acceptar la hipòtesi de Van 
der Broek i va aventurar que el nucli podria estar 
format per partícules positives. 

El mateix any 1913 Frederick Soddy, treballant amb 
elements radioactius, va descobrir que podien 
tenir més d’un pes atòmic i va formular el concepte 
d’isòtop per designar àtoms amb el mateix nombre 
atòmic però diferent massa. Els va anomenar així 
per indicar que eren elements que ocupaven el 
mateix lloc (topos) en la taula periòdica, malgrat 
tenir diferent massa atòmica. Els fonaments de la llei 
periòdica dels elements formulada per Mendeléiev 
van romandre intactes a condició de canviar els 
“pesos atòmics” pels “nombres atòmics”, però el 
concepte d’element químic va resultar modificat, 
ja que va deixar de referir-se a un únic tipus d’àtom 
per passar a significar el conjunt d’àtoms o ions de 
diferent massa que tenen el mateix nombre atòmic. 

El 1917 (en experiments publicats el 1919), Rutherford 
va demostrar que el nucli d’hidrogen era present en 
altres nuclis, resultat general que es descriu com el 
descobriment del protó. El 1920 Rutherford va suggerir 
que la disparitat entre el nombre atòmic d’un àtom i la 
seva massa atòmica podria explicar-se per l’existència 
d’una partícula de càrrega neutra dins del nucli 
atòmic. Aquesta hipòtesi es va confirmar el 1932 amb 

Julius Lothar Meyer (1830-1895). 

Dimitri Mendeléiev (1834-1907).
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el descobriment del neutró pel físic britànic James 
Chadwick (1891-1974). 

Sobre la base de les propostes del químic britànic 
d’origen austríac Friedrich Adolf Paneth (1887-1958), 
la IUPAC va modificar el 1923 la propietat essencial 
de l’element del pes atòmic al nombre atòmic. D’altra 
banda, el coneixement de l’estructura interna de 
l’àtom i de la seva estructura electrònica va permetre 
explicar la regularitat i la periodicitat de les propietats 
físiques i químiques dels elements en funció de la seva 
estructura electrònica, cosa que afavorí el pas de la 
“taula química” de Mendeléiev a la “taula física” actual. 

La definició actual d’element químic 
 
Com a conseqüència de l’evolució històrica del 
concepte d’element químic, aquest terme s’usa 
actualment amb un doble significat, que es manifesta 
en la definició que dona la IUPAC (Gold Book) 
d’element químic:

1. Una classe d’àtoms; tots els àtoms tenen el 
mateix nombre de protons all nucli atòmic. 

2. Una substància química pura composta 
d’àtoms amb el mateix nombre de protons al nucli 
atòmic. De vegades, aquest concepte es denomina 
substància elemental diferent de l’element químic 
definit a l’apartat 1, però generalment el terme 
element químic s’usa per als dos conceptes. 

La primera definició té un significat submicroscòpic 
i abstracte, en parlar d’una classe d’àtoms. La 
segona definició té un caràcter macroscòpic 
(però, amb una referència a la constitució 
submicroscòpica de la substància elemental) 
i concret, ja que es refereix a una substància 
elemental amb unes propietats determinades. 

L’ensenyament del concepte d’element químic i de 
la taula periòdica  
 
En l’ensenyament del concepte d’element químic 
és essencial diferenciar entre els dos significats 
reconeguts en la definició de la IUPAC: element 
com a classe d’àtoms i element com a “substància 
elemental”. Aquesta diferenciació també comporta la 
necessitat de diferenciar dos tipus de taula periòdica: 
la de les substàncies elementals (amb indicació de 
les propietats de les substàncies elementals) i la dels 
àtoms (amb indicació de les propietats atòmiques 
i l’estructura electrònica dels àtoms). Moltes de les 
dificultats d’aprenentatge del concepte d’element 
químic i del significat de la taula periòdica dels 
elements s’atribueixen a la manca de diferenciació 
entre aquests dos conceptes. D’altra banda, molts 
investigadors critiquen la manca d’una perspectiva 
històrica en l’ensenyament del concepte d’element 
químic i de la taula periòdica en els llibres de text 

i proposen una aproximació didàctica de tipus 
històric. La celebració de l’any internacional de la 
taula periòdica ha suscitat la publicació d’un gran 
nombre d’articles sobre els elements químics, el 
desenvolupament de la taula periòdica i les formes 
d’ensenyament i recursos didàctics per al seu 
aprenentatge. El present article ha estat un breu 
recorregut per l’evolució històrica del concepte 
d’element químic amb finalitats divulgatives, però 
també pretén ser un recordatori de la importància 
de l’evolució històrica dels conceptes químics en 
l’ensenyament de la química. 
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Narcís Monturiol (1819-1885) 
Ciència, tècnica i militància

 �Ciència

Antoni Roca Rosell

La figura de Narcís Monturiol i Estarriol (1819-1885) 
continua sent present en l’escena cultural i científica 
catalana dos-cents anys després del seu naixement. 
A més, s’ha de dir que, malgrat la interpretació 
d’alguns autors, aquesta presència ha tingut una 
notable permanència.

Monturiol va néixer, el 28 de setembre de 1819, a 
Figueres, una ciutat agrícola i manufacturera. El seu 
pare era boter, però va poder estudiar en no ser 
l’hereu. El 1834 inicià els estudis secundaris, és a 
dir, entrà a la Facultat de Filosofia de la Universitat 
de Cervera. Li perdem la pista, però probablement 
deixà Cervera i s’incorporà a la Facultat de Lleis 
establerta provisionalment a Barcelona el 1835. Sabem 
que completà el 1845 els estudis de Dret, amb un 
seguiment irregular, de manera que el darrer curs, 
segons ens diuen els seus companys, el cursà a Madrid, 
però no obtingué el títol corresponent perquè emprà 
els diners dos cops amb finalitats solidàries.

En notem la formació universitària en la qualitat dels 
seus escrits. De fet, es guanyà la vida al món de la 
impremta, fent-hi diversos oficis i, a més, escrivint en 
publicacions periòdiques i en monografies.

En aquesta època de joventut, Monturiol milità 
activament en el republicanisme, fou oficial de la 
Milícia Nacional i combaté a les bullangues del 1841 
al 1843, a Barcelona, Girona i Figueres. Aquesta 
militància l’hem de vincular a la figura del figuerenc 
Abdó Terradas (1812-1856), un dels principals líders 
republicans de l’època. El 1842, Terradas fou escollit sis 
vegades alcalde de Figueres i totes sis fou destituït per 
l’autoritat competent. Llavors marxà a l’exili. Durant el 
Bienni Progressista (1854-1856), Terrades fou escollit 
de nou alcalde, i va poder exercir el càrrec durant 
menys d’un any, abans de ser desterrat a Medina 
Sidonia (Cadis), on morí.

Terradas discrepà de l’evolució política de Monturiol a 
partir del 1844 aproximadament. Aquell any, Monturiol 
publicà un fullet de 15 pàgines: Un reo de muerte. 
Las ejecuciones y los espectadores. Consejos de 
un padre a sus hijos, on es declara contrari a la pena 

de mort i a les execucions públiques. El 1846 sembla 
que publicà, juntament amb el metge Joan Llach, el 
setmanari La Madre de Família, del qual es diu que 
aparegueren 8 números, cap d’ells localitzat en una 
biblioteca o col·lecció particular. 

Pocs anys després, Monturiol encapçalà el grup 
clandestí cabetià de Barcelona. Recordem que Étienne 
Cabet (1788-1856) havia promogut una ciutat ideal, 
Icària, que s’organitzaria en funció de la igualtat i 
la solidaritat, en el comunisme, el resultat del qual 
seria tan concloent que la resta del món s’hi aniria 
afegint. Era una proposta de revolució pacífica, per 
la via del convenciment. El 1847, Monturiol i els seus 
companys començaren a publicar La Fraternitat, 
amb l’objectiu de recollir fons per finançar la fundació 
d’Icària. Al gener del 1848, un vaixell amb uns setanta 
militants icarians salpà de Le Havre rumb als Estats 
Units per fundar-hi Icària. Entre aquest primer grup 
expedicionari hi havia dos catalans. En els anys 
successius, se n’hi afegiren més. El mateix Monturiol 
fou admès a la nova colònia uns anys després, però 
no hi anà. Sí que ho va fer un germà seu. Els icarians 
van tenir molts problemes per tirar endavant el seu 
projecte, però acabaren instal·lats a Texas, Iowa, 

Retrat de Monturiol per Ramon Martí Alsina (1852).  
Font: Museu de l’Empordà.
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Missouri i Illinois, on, per exemple, establiren el cultiu 
de la vinya i la producció de vins. 

El grup cabetià fou perseguit el 1848 i Monturiol 
fugí a França, on romangué gairebé un any. Tornat a 
Barcelona, creà un setmanari, El Padre de Família, 
que es pot consultar en diverses biblioteques i que 
fou tancat per ordre judicial el 1850. Trobem en aquest 
nou setmanari algun article que Monturiol diu que 
aparegué a La Madre de Família, on podem avaluar la 
bona intenció de Monturiol pel que fa la situació de les 
dones, promovent que tinguessin accés a l’educació. 
Per a ell, això era necessari per a la funció principal de 
les dones, estar a càrrec de la família.

Monturiol combinà aquest activisme social amb la 
ciència i la tècnica. Tot indica que aconseguí una 
biblioteca privada ben nodrida d’obres molt destacades 
de la ciència i de la tècnica del seu temps. Una part 
d’aquesta biblioteca ha sobreviscut per una donació del 
1942 a la Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre, un centre 
científic de la Companyia de Jesús. Hi trobem llibres 
molt destacats de mecànica, navegació i història natural.

El coneixement científic i tècnic era emprat per a la 
invenció de diferents artefactes, alguns vinculats a 
la seva professió d’impressor, com ara un sistema 
per imprimir cartipassos, en el qual Monturiol i els 
seus col·legues confiaven molt com a possibilitat de 
benefici econòmic.

El projecte tècnic més rellevant, com és sabut, fou 
la navegació submarina. Arran de les seves estades 
a Cadaqués (una vil·la costanera prou aïllada en 
aquell temps, on Monturiol i altres s’amagaven de 
la persecució política i, sovint, els servia per passar 
a França), observà els pescadors de corall, que se 
submergien a pulmó lliure, arriscant la vida i, al mateix 
temps, obtenien un rèdit econòmic important. Pensà 
en una nau submarina que anomenà Ictíneo (un 
neologisme de peix i vaixell, que se sol catalanitzar 
com a Ictineu). El 1857, es constituí una societat a 
Figueres que en finançà la construcció d’un primer 
prototip al Port de Barcelona. En una memòria que 
publicà el 1858, Monturiol explicava que la seva nau 
obriria els fons marins al coneixement; obriria una 
indústria de recol·lecció de corall i perles, també 
per a recuperació de restes de naufragi; finalment, 
mencionava que la seva nau podria tenir aplicacions 
militars. El primer prototip tenia 7 metres d’eslora, 
amb una tripulació prevista de 5 persones. La 
propulsió era amb una hèlix accionada manualment 
per 4 d’aquestes persones. També hi havia una hèlix 
addicional per al moviment d’immersió. Estava 
construït en fusta d’olivera, amb reforços de coure. 
L’Ictineu disposava d’algunes novetats: tenia una doble 
càmera, la interior el·líptica, l’exterior en forma de peix; 
entre les dues càmeres hi havia el sistema d’immersió, 
els dipòsits d’oxigen (per a la respiració) i hidrogen 

(per a la il·luminació), els contrapesos per a l’equilibri, 
el llast, etc. Tenia 7 metres d’eslora i uns 3 metres de 
mànega i d’altura màxima. 

La doble càmera o doble buc tenia com a finalitat 
disposar d’una resistència suficient a la pressió de 
la columna d’aigua. S’ha de dir que els projectes de 
nau submarina anteriors al de Monturiol tenien una 
finalitat purament militar i, per tant, no es creia que 
s’haguessin de submergir a profunditats importants: 
semblava que n’hi havia prou amb quedar ocults sota 
la superfície de l’aigua. 

Aquest prototip, que se sol conèixer anacrònicament 
com a Ictineu I, era un Ictineu d’assaig. Intentaren varar-
lo al juny del 1859, però patiren alguns contratemps. La 
presentació oficial en fou el 23 de setembre de 1859. 
En els anys següents, realitzà 54 immersions, i va arribar 
a una profunditat màxima de 40 metres i una durada 
màxima de les immersions d’unes 3 hores. S’ha de dir 
que no hi hagué cap incident greu.

La construcció del prototip es portà a terme al port de 
Barcelona, en el moll de Sanitat, en un taller provisional. 
Els plànols de l’Ictineu els dibuixà l’enginyer naval 
menorquí Joan Monjo (1818-1884), que no s’incorporà 
llavors a l’equip. Aquest estava dirigit pel mestre d’aixa 
Josep Missé i Castells i el formaven un total de 12 
persones, la major part tècnics i mecànics. La nau fou, 
doncs, el resultat de la feina d’un equip durant més d’un 
any. Els primers tripulants de l’Ictineu al juny del 1859 
foren Monturiol, Missé i Josep Oliu, un amic personal 
de Monturiol, amb qui havia compartit experiències 
d’activisme, de professió i d’invenció.

El 1860 Monturiol publicà una altra memòria més 
extensa, un dels objectius de la qual era aconseguir 
suports al projecte. En la mateixa memòria, es menciona 
l’avaluació favorable del director de l’Escola Industrial, 
Josep Roura (1797-1860). Monturiol comptava amb el 
suport de diversos professors, entre ells Damàs Calvet 
(1836-1891). La Secció de Ciències de l’Ateneu Català 
(una entitat antecessora de l’Ateneu Barcelonès) preparà 
un informe elogiós. També obtingué informes molt 
favorables d’oficials de marina, que no tenien, però, cap 
influència institucional en l’Armada.

Monturiol i els seus col·legues van decidir demanar 
suport al govern espanyol. En una carta a la reina 
Isabel II, Monturiol li oferia un Ictineu de guerra (el 
projecte es conserva als arxius de l’Armada i també 
al Museu Marítim de Barcelona), una nau de grans 
dimensions, que hauria de donar una hegemonia 
marítima gairebé absoluta a Espanya. Al mateix temps, 
considerava que l’Ictineu comercial havia de ser, com 
diríem avui, de domini públic. Potser per això no 
consta que el patentés.

Aprofitant una visita reial a Barcelona, organitzaren 
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una demostració, a la qual la Reina no assistí, però 
sí que ho feu el president del govern, el general 
O’Donnell. Sembla que quedà impactat per 
l’experiència i organitzà una demostració oficial a 
Alacant, que tingué lloc al maig del 1861. Els assaigs 
tingueren lloc en un dia amb mal temps: la navegació 
de l’Ictineu no sembla que en fos afectada, però sí 
la dels experts enviats pel govern, que s’ho miraven 
des d’embarcacions. Monturiol s’indignà perquè els 
membres de l’Acadèmia de Ciències de Madrid i els 
de l’Armada no pararen gaire atenció a les proves i les 
seves explicacions. De tota manera, la premsa publicà 
que l’experiència havia estat un èxit i Monturiol, 
després d’estar un dies a Madrid fent gestions, fou 
rebut a Barcelona, Girona, Figueres i Cadaqués amb 
homenatges massius (desfilades, sopars, lectura 
de poemes, cants i parlaments). Al juliol del 1861, 
Monturiol rebé una reial ordre on se li oferien 
unes drassanes de la Marina de la seva elecció, on, 
suposadament, tindria tots els recursos necessaris per 
la construcció d’un Ictineu en gran, sota el control del 
mateix Monturiol. Aquesta reial ordre apareixia quan 
s’havia iniciat una subscripció popular per finançar 
la construcció d’un Ictineu comercial. Monturiol i els 
seus col·legues acabaren renunciant a la proposta del 
govern. Hem de pensar en la poca confiança que havien 
de tenir en les promeses de l’ordre i, a més, acceptar-la 
representava desmuntar l’equip implicat en l’Ictineu.

L’any 1862, es formà un nou equip, amb una quinzena 
de persones, ara amb la incorporació de Joan Monjo, 
que fou l’autor dels plànols del segon Ictineu o 
Ictineu en gran. Missé continuà com a director de la 
construcció i s’hi incorporà un estudiant d’enginyeria 
industrial, Josep Pascual i Deop (1844-1919), que es 
diplomà el 1865. El taller estava instal·lat al port de 
Barcelona, al carrer de la Concepció (avui, Salamanca), 
prop d’empreses proveïdores, com La Maquinista 
Terrestre i Marítima. Hi havia una gabinet d’estudis 
dirigit per Monjo i també es treballava al mateix Ictineu.

L’Ictineu en gran tenia una eslora de 17 metres, amb 
una mànega i una altura màxima d’uns 3 metres. 
La secció del buc interior era circular i la capacitat 
interior, 29 m3. Fou varat el 1864 i portà a terme 13 
immersions oficials, amb una profunditat màxima de 
30 m i una durada màxima d’immersió de 7,5 hores. 
Un dels problemes de l’Ictineu d’assaig era la seva 
limitada velocitat de navegació, tant en superfície 
com en immersió. En l’Ictineu en gran, la velocitat 
no millorà. Segons l’enginyer industrial Enric Freixa 
(1911-2002), en el seu llibre sobre les Arrels per a una 
Universitat (1986), Monturiol i els seus col·laboradors 
s’equivocaren en l’elecció del disseny de l’hèlix. S’ha 
de dir que es tracta d’un error molt comprensible, 
era l’època inicial d’ús de les hèlixs en els vaixells. 
Tanmateix, no detectaren aquest possible error i, en 
canvi, decidiren canviar el motor. Estava previst que 
16 homes accionessin l’hèlix, i decidiren instal·lar 

una màquina de vapor amb dues calderes: una, 
amb combustible convencional, per a la navegació 
en superfície; l’altra caldera emprava una mescla 
de peròxid de manganès, zinc i clorat de potassi 
que produïa calor i no desprenia CO2, com en les 
combustions convencionals. Segons Monturiol, va fer 
uns mil assaigs per decidir-se per aquesta opció, que, 
tot i així, era cara.

La màquina de vapor, dissenyada per Pascual Deop, 
va ser instal·lada a l’Ictineu ja construït entrant les 
peces per l’escotilla de mig metre de diàmetre. Estava 
a punt a l’octubre del 1867 i tot just realitzà tres 
immersions, on es revelaren molts problemes, com 
ara la calor intensa a la càmera interior, afavorida pel 
fet que l’Ictineu estava construït fonamentalment 
amb fusta. De tota manera, aquestes experiències tan 
escadusseres representen la primera experiència de 
propulsió mecànica d’una nau submarina en immersió.

L’empresa constructora de l’Ictineu no aconseguia 
beneficis i, a més, els inversors perderen la confiança. 
Al desembre del 1867, l’empresa es tancà i, a primers 
del 1868, l’Ictineu fou subhastat i desballestat. 
Acabaven més de deu anys d’experiències, on 
s’havien invertit 500.000 pessetes (100.000 per 
a l’Ictineu d’assaig) i havien ocupat més d’una 
desena de tècnics. S’ha de concloure, doncs, que 
el projecte de navegació submarina disposà de 
recursos econòmics privats prou importants, però 
no anà endavant per raons diferents, entre les quals 
les limitacions tècniques del moment, que feren, 
per exemple, que la nau es construís en fusta, no en 
metall, com es faria més endavant, o que la propulsió 
no fos elèctrica, la més adequada en immersió.

En acabar la seva experiència, tot i el fracàs, Monturiol 
escriví un llibre aplegant-hi les reflexions i els resultats 
principals. El deixà a punt, segons sembla, l’1 de 
gener de 1870. Era una obra extensa i plena de 
gravats. No aconseguí publicar-la en vida, aparegué 
pòstumament, el 1891, gràcies a una subscripció 
promoguda pels empleats de la gerència de la 
Companyia Transatlàntica de Barcelona, on treballava 
un fill de Monturiol. La seva obra, Ensayo del Arte 
de navegar debajo del agua, és el primer manual de 
navegació submarina de la història i sabem que ha 
influït en els desenvolupaments següents.

Al setembre del 1868, es desencadenà el que s’ha 
anomenat Sexenni Revolucionari, en el qual Monturiol 
tingué un paper destacat com a dirigent republicà. 
El 1873 fou escollit diputat per Manresa de les Corts 
Constituents de la Primera República espanyola. A 
Madrid, el nomenaren director de la Fábrica Nacional 
del Sello, on dirigí la impressió dels segells de la 
República. Igualment, sota la seva direcció es llançà la 
primera “targeta postal” oficial espanyola. 

L’equip complet de 
del primer Ictineu de 
Monturiol, en un di-
buix d’Eusebi Planas 
i Franquesa, 1861. 
Font: Museu Marítim 
de Barcelona.
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Fou destituït del càrrec al gener del 1874, arran 
del cop d’estat que acabà amb el règim republicà. 
Tornà a Barcelona uns mesos després i treballà 
en diverses oficines comercials. Al mateix temps, 
continuà la tasca editorial. El trobem implicat en 
cercles republicans de Barcelona i membre del Partit 
Possibilista d’Emilio Castelar (1832-1899), un dels 
presidents de la Primera República, que promogué 
una branca moderada del republicanisme.

El 6 de setembre de 1885 morí a casa de la seva filla 
a Sant Martí de Provençals. Això ha fet pensar que 
es trobava sol, però la raó del seu trasllat devia ser 
que estava afectat de còlera. La seva filla Anna estava 
casada amb Josep Pascual Deop, propietari i director 
d’una fàbrica metal·lúrgica en aquest municipi del 
pla de Barcelona. També s’ha dit que moria oblidat, 
però a La Vanguardia del 12 de setembre es diu que 
l’autoritat havia prohibit un homenatge del Centre 
Republicà Històric que s’havia de fer a la seva tomba. 
Malgrat la prohibició, es portà a terme.

El nom de Monturiol ressorgí en els ambients catalans 
quan cap al 1888 es conegueren les experiències 
d’Isaac Peral (1851-1895) a Cadis amb un submarí 
dissenyat per ell, amb buc metàl·lic i propulsió 
elèctrica, entre altres noves contribucions. Peral, que 
reconegué públicament el seu deute amb Monturiol, 
tot i gaudir inicialment del suport del govern i malgrat 
l’èxit del seu prototip, acabà perdent la confiança de 
les autoritats i fou literalment boicotejat. El 1891, Peral 
abandonà l’Armada. 

La figura de Monturiol continuà sent reivindicada 
en les dècades següents, com a innovador i persona 
compromesa. El 1919, Carles Rahola (1831-1939) 
publicà una versió catalana de l’Assaig. S’inaugurà 
un magnífic monument a la Rambla de Figueres i 
s’edità una biografia a càrrec del sastre i dirigent 
republicà figuerenc, Josep Puig Pujadas, titulada Vida 
d’heroi, on inclogué documents que no es localitzen 
actualment i que ha servit com a base a tots els autors 
posteriors. Monturiol fou inclòs en la decoració del Saló 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat (1927?) i continuà 

d’actualitat, fins i tot durant el franquisme, quan se 
celebrà el centenari de l’avarament del primer Ictineu 
(1959) i del segon Ictineu (1964). En aquest cas, la Mútua 
Metal·lúrgica promogué un monument a Barcelona 
dissenyat per Josep M. Subirachs (1927-2014).

El 1985, se celebrà el centenari de la seva mort, amb 
diverses exposicions i publicacions, entre les quals 
destaca una exposició al Museu Marítim de Barcelona, 
dipositari de molta documentació referent a Monturiol 
i els seus col·laboradors. La Generalitat publicà una 
biografia a càrrec de Santiago Riera i l’Ajuntament de 
Figueres va fer una edició facsímil del llibre de Puig 
Pujadas. Després, el 1993, Francesc Bellmunt dirigí 
una pel·lícula basada en el seu mite, El senyor del 
mar. En 2009-2010, per la iniciativa dels promotors 
de l’empresa Ictineu submarins, Pere Forés i Carme 
Parareda, se celebrà el 150è aniversari de l’avarament 
de l’Ictineu, amb exposicions al Museu Marítim de 
Barcelona i al Museu de l’Empordà, de Figueres, que 
comptaren amb un catàleg combinat i moltes altres 
activitats. El 2019 ha estat declarat Any Monturiol 
per la Generalitat de Catalunya, en què se celebra el 
bicentenari del seu naixement.

Monturiol ha esdevingut un referent cultural català. 
La manca de suport oficial l’ha convertit en una 
víctima més del menysteniment de les autoritats 
espanyoles, fins a incloure Monturiol en el moviment 
catalanista, molt incipient en la seva època i al qual 
no va pertànyer, tot i la seva catalanitat. Crec que va 
intentar reformar Espanya en un sentit de respecte 
social i cultural, com moltes generacions polítiques a 
Catalunya fins ben recentment.

En alguna època, principalment durant el franquisme, 
hom intentà desvincular la seva tasca com a inventor 
del seu compromís polític i social. Com hem vist, res 
més lluny de la realitat, per a Monturiol la tècnica (i 
també la navegació submarina) era un element de 
progrés, fins i tot per acabar amb les guerres. La seva 
militància cabetiana el convertí en una persona amb 
fortes conviccions morals, promotor de la igualtat 
entre les persones, incloses les dones. 

Essent un tècnic tan destacat, hom ha provat de 
presentar-lo de manera anacrònica com un geni 
solitari i, com s’ha vist, era el director d’uns equips de 
treball prou complexos. També s’ha parlat de les seves 
limitacions econòmiques. Tot i que no s’enriquí amb els 
seus invents i que hagué de treballar per guanyar-se la 
vida, no es pot dir que fos pobre. També se l’ha volgut 
presentar com una persona aïllada i ignorada. Hem vist 
que la seva militància republicana el mantingué actiu i 
en posicions de dirigent fins a la seva mort.

El mite Monturiol es fonamenta, és clar, en una persona 
amb una trajectòria excepcional, però és necessari que 
l’assumim amb rigor i respecte als fets històrics.

L’Ictineu d’assaig representat submergit i amb possibles aplicacions.  
Font: Museu Marítim de Barcelona.
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“Senyoreta, veig que li 
encanta aquesta pel·lícula”. 
Lògica de la fantasia i 
metaficció en Woody Allen

�Assaig

Jacobo Zabalo

El Quixot, pretext cinematogràfic

En la filosofia de Descartes, com en les obres de 
Calderón de la Barca o Shakespeare, trobem al·lusions 
desconcertants a la versemblança del somni i al 
poder de la imaginació, influents en la consciència 
i inductors d’emocions reals també durant la vigília. 
Encara més pioner i decisiu va ser el periple quixotesc, 
en inaugurar una aprehensió vívida i trepidant del 
món de la ficció, només aparentment irreal. Ja que 
no només el protagonista de Cervantes es realitza, 
alienat, en les novel·les de cavalleries, sinó que 
altres personatges de la novel·la ho faran de manera 
conscient, en reconèixer-se lectors de la primera part 
i, per tant, ser inclosos a la trama, partícips d’una ficció 
autoreferencial que avui —després dels estudis de 
Genette, Todorov i Barthes— anomenem “metaficció”: 
un tipus de narrativa que explicita l’acte de fantasiejar, 
alhora que involucra el lector en l’acció.

La pregunta que els lectors de la primera part del 
Quixot adrecen a Sancho a propòsit de la ubicació 
d’un ase —extraviat narrativament, de fet, per un error 
de Cervantes— i la dificultat que experimenta aquell 
per justificar el fet de la seva desaparició suposen 
el reconeixement d’una relliscada fundacional, 
summament fructífera: que els lectors comparteixen 
amb els personatges la mateixa quête —la missió, en 
aquest cas cavalleresca— per a la significació del món 
que transiten, amb la qual cosa es desdibuixa la línia 
entre realitat i ficció, i s’insinua l’existència d’un pla de 
realitat comuna. En general, l’aparença de realitat que 
ofereixen les trames fictícies —la finestra que s’obre 
a un espai-temps aliè— no tematitza la seva pròpia 
versemblança, ni per tant la qüestiona. Un pacte tàcit 
dona a entendre que el que sembla real en la ficció 
ho és efectivament, en la mesura que pertany a un 
altre món. La hilarant retroalimentació que explota 
Cervantes amb la recreació d’un lector trastocat per 
les seves lectures, conscient de la seva realitat des de 

la implacable lògica de la fantasia —que el transforma 
en personatge als ulls del món que el llegeix— serà 
explicitada així mateix en moltes altres ficcions. 
Creacions que, amb un desvergonyiment fantàstic, fan 
notar com n’és, d’activa i real, la nostra participació en 
la narració perquè tingui sentit.

La revelació d’aquella retroalimentació es pot formular 
en to de broma, un tret característic de moltes de 
les pel·lícules de Woody Allen. Provoca delit en 
l’espectador la visualització d’una realitat improbable, 
de la mateixa manera que es burlen els personatges-
lectors del Quixot amb els disbarats del protagonista. 
Amb tot, la consciència d’inadequació —en principi 
atribuïda a un sol individu “inspirat”, visionari per a uns 
pocs, boig per a la majoria— no és exclusiva. Ningú es 
troba completament lliure de la possibilitat d’exercir el 
paper de personatge, o de ser concebut com a tal per 
d’altres. La mirada mai no és unidireccional: fins i tot 
si l’altre realment no ens mira, un pot veure’s mirant. 
Entrant en matèria cinèfila, pensem, per exemple, en 
l’escena d’obertura de La rosa porpra del Caire (1985), 
que trasllada l’espectador a una sala de cinema, amb 
unes quantes desenes d’individus contemplant un 
film en blanc i negre. De fet, la pel·lícula de Woody 
Allen pren el títol d’una altra ficció (una ficció fictícia) 
que el director insereix premeditadament a manera 

Cartell de la 
pel·lícula La rosa 
porpra del Caire 
(1985).
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de crèdits, amb els quals l’espectador es topa d’inici. 
L’espectador de la pel·lícula d’Allen, però també aquells 
que es troben en el cinema escenificat. La pel·lícula 
que uns i altres estan vivint.

Jocs de miralls, una recreació fantàstica

Els efectes especulars no s’acaben aquí, ben al contrari. 
Es prepara un desdoblament colpidor, que mirarà 
d’il·lustrar fins a quin punt les pel·lícules parlen a 
cada individu d’una manera particular. I és que, sense 
contextualització de cap tipus, el protagonista de La 
rosa porpra del Caire surt del guió —i de la tela sobre 
la qual es projecten els fotogrames— per adreçar-
se a una espectadora en concret, d’entre els molts 
assistents anònims. L’explorador ben plantat de la 
ficció interpel·la la Cecília, sorprès per la recurrència 
amb què va a la sala de cinema: “Senyoreta, veig que li 
encanta aquesta pel·lícula [...] Porta aquí tot el dia, l’he 
vist abans dues vegades [...]. He de parlar amb vostè”. I 
sense pensar-s’ho dues vegades, es desprèn del blanc 
i negre per passar a formar part del món en color. 
“Què fas, Tom? Torna a la pantalla!”, li etziba un altre 
personatge en va. Arran de la seva encarnació i la seva 
convivència amb la resta de mortals, Allen convertirà 
el protagonista de la ficció primera en un insuportable 
egòlatra ja a la segona, situant-se als antípodes de 
la seva versió idealitzada: inabastable i desitjat a la 
pantalla, indesitjable com a ésser tangible en l’altra 
realitat, una realitat que —no ho oblidem— forma part 
de la mateixa ficció.

Memorable per a tot aquell que l’ha visionat, amb una 
considerable dosi de perplexitat, aquella incursió en la 
metaficció proporciona, a més, valuoses pistes sobre 
la naturalesa dialèctica de l’eros. Però no és pas l’única 
que mereix ser recordada. La reunió de ficció i realitat 
se celebra així mateix en una pel·lícula de Woody Allen 
més recent. Midnight in Paris (2011) s’inicia amb una 
declaració d’amor a la ciutat de la llum i de l’art per 
part del protagonista, Gil Pender, que rep la resposta 
de la seva promesa: “estàs enamorat d’una fantasia”. 
Tot i que ell replica que està enamorat d’ella, els fets 
mostraran una cosa ben diferent. Concretament, el 
seu amor per una forma vida d’una època remota 
—aquella esdevinguda als anys vint— quan va 
concórrer un meravellós elenc d’artistes a París, amb la 
consegüent i inigualada explosió de creativitat.

La síndrome o complex psicològic que pateix el 
protagonista, jove escriptor de guions (amb un cert 
reconeixement, però insegur encara en la seva incipient 
faceta de novel·lista) serà diagnosticat per un pedant 
personatge, que, arran de la visita a Versalles, li pregunta 
“I en quina època t’hauries estimat més viure tu, Don 
Quixot?”, per rematar la seva intervenció amb una 
sentència altiva però precisa: “La nostàlgia és negació, 
negació del present dolorós [...] i el nom d’aquesta 

fal·làcia és ‘el complex de l’edat de or’ [...] es tracta de la 
idea errònia que un període de temps diferent és millor 
que el que vivim, és l’error de la imaginació romàntica 
d’una gent a la qual li costa enfrontar-se al present”. 
La descripció d’aquesta síndrome, que des d’una visió 
positivista destaca per la manca de realisme en l’afectat, 
anticipa, amb tot, l’explosió de fantasia que tindrà lloc 
en la ficció de Woody Allen.

Cal advertir, en aquest sentit, que de cap manera 
és factible, o almenys gaire profitosa, una lectura 
“realista” de Midnight in Paris; com tampoc ho és en 
tantes altres de les seves pel·lícules (entre les quals La 
rosa porpra del Caire). La realitat de la majoria dels 
espectadors i fins i tot dels personatges de la ficció 
contravé aquesta representació fantasiosa, però afí 
als anhels del protagonista. Ja que el que realment 
passa a mitjanit en un lloc recòndit de la capital 
francesa —si més no, això mostra Woody Allen— és 
que un vehicle d’època transporta Gil Pender a un 
altre món, com si es tractés d’una mena de rapte en 
forma de somni, la qual cosa li permet freqüentar els 
referents intel·lectuals del París dels anys vint: Pablo 
Picasso, Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Man Ray, 
Luis Buñuel, Gertrud Stein... Amb molt de gust repeteix 
“excursions” semblants el protagonista, alter ego del 
personatge més habitualment representat pel mateix 
Allen (té els seus mateixos tics, el mateix sentit de 
l’humor, manies i gustos artístics), amb l’esperança que 
puguin orientar-lo en el curs de la infructuosa redacció 
de la seva primera novel·la.

Les evasions nocturnes en què Gil Pender se sent part 
d’aquella elit intel·lectual (la veritable transcendència 
de la qual només ell coneix, per la perspectiva històrica 
de què gaudeix) compensen la insatisfacció de l’època 
en què viu, alhora que ofereixen una alternativa al seu 
patró de vida, marcat a foc pel compromís matrimonial 
amb una jove amb la qual gairebé no té res en comú. 
El màxim desacord, però, s’esdevindrà en el marc 
idolatrat: una ironia de proporcions mítiques, ja que 
quan Gil s’enamori de l’Adriana (una model de Picasso) 
resultarà que ella al seu torn està enamorada d’una 
idea de plenitud esdevinguda en una altra època. 
L“edat d’or” d’ella no es correspon amb el període 
dels anys vint, sinó que la trasllada oníricament a la 
Belle Époque, l’hàbitat de creadors com Toulouse-
Lautrec o Gauguin. Els somnis d’un i altre, divergents, 
impossibiliten la coincidència afectiva, ja que l’Adriana 
optarà per quedar-se en aquella època, i això malgrat 
haver deixat registrada a les seves memòries —que 
llegirà Gil Pender el 2010, pirueta d’inigualable 
metaficció— l’atracció experimentada envers un tal 
Gil. Un personatge que, fora de la lògica de la fantasia, 
òbviament no hauria pogut conèixer.

L’aparença de realitat que presenta la fantasia, 
producte del somni o la imaginació, sacseja 
emocionalment l’espectador fins i tot si, en última 
instància, tot el que hi succeeix és un truc, una 
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representació artificiosa. Ho ha recordat Paolo 
Sorrentino a La gran bellesa (2013), en l’escena en 
què una majestuosa girafa desapareix davant d’un 
Jep Gambardella atònit, que encara vol creure en la 
màgia. Aquesta realització de l’impossible sembla 
un homenatge a un dels pares de la cinematografia, 
Georges Méliès, l’anhel d’il·lusionista del qual (fer 
visible l’invisible, i viceversa) va satisfer d’una manera 
gairebé compulsiva en centenars de produccions, 
després d’un descobriment atzarós. L’anècdota 
diu que l’invent dels Lumière, que s’havia afanyat a 
adquirir, se li va encasquetar mentre rodava al carrer, 
però només durant uns instants. En revelar la sèrie 
de fotogrames va poder apreciar com els carruatges 
desapareixien i reapareixien en un altre lloc. El 
muntatge havia nascut! Amb la manipulació conscient 
de la cinta i l’acoblament posterior, una infinitud de 
possibilitats, d’acord amb la capacitat de la fantasia, 
estava efectivament servida. La satisfacció d’aquest 
anhel, fervent per la mentalitat romàntica que perdura 
a principis de segle vint, es gesta en paral·lel a la 
concepció d’una subjectivitat autònoma i racional. 

En format cinematogràfic, l’artifici de la realització 
d’allò impossible o de la tematització de la ficció que 
es realitza ofereix un regust barroc que es remunta, 
de fet, al període i tipus d’art que havia temptejat a 
discreció la versemblança de la fantasia, en obres tan 
conegudes com El somni d’una nit d’estiu (l’estrena de 
la qual va coincidir històricament amb la publicació de 
la primera part del Quixot). L’obra de Shakespeare és 
al·ludida i en certa manera parodiada a A Midsummer 
Night’s Sex Comedy (1982) de Woody Allen. Encara 
que no s’esmenta de manera explícita, en l’ambient 
d’aquesta meravellosa pel·lícula flota la veritat 
del monòleg de Puck, que s’avança trenta anys al 
plantejament —una mica més dramàtic, sens dubte— 
de Segismundo. Shakespeare escriu: “Si nosaltres, 
vanes ombres, us hem ofès, penseu només això i 
tot està arreglat: que us heu quedat aquí adormits 
mentre han aparegut aquestes visions. I aquesta feble 
i humil ficció només tindrà la inconsistència d’un 
somni”. La invitació a confondre el món de la fantasia 
amb la vida somiada —o potser anhelada, de manera 
semiconscient— representa un efecte dramatúrgic 
inoblidable. Ja que no només clou la funció i permet 
tornar a obrir els ulls wide open, a dirigir-se a la realitat 
amb coneixement i sense marge per a l’equívoc, sinó 
que en cap cas descarta la possibilitat contrària: que les 
ombres o visions comparteixin el mateix pla de realitat i 
lògica que el de la veritat cartesiana, “clara i distinta”.

El tancament de la comèdia de Shakespeare 
suposa, per tant, l’enèsim tour de force. Es tracta 
d’una afirmació que sona a verídica tot i l’artifici 
que encobreix. Especialment si tenim present, 
des de la perspectiva freudiana, que tot el que 
experimentem mentre dormim (el que es projecta 
amb una lògica desconcertant sobre la tela en blanc 
del nostre inconscient quan la censura i les maneres 

de veure habitualment acceptades no controlen 
la versemblança dels continguts) té a veure amb 
la realitat anímica del somiador en particular; a un 
nivell tan íntim i fonamental que durant la vigília ha 
de romandre ocult, amagat en algun lloc de la psique. 
La imaginació, com el somni, diu molt de l’individu 
afectat. Fins i tot fora de la psicologia de Freud no són 
pocs els especialistes del cervell que convenen que la 
fantasia, quan emociona, embarga l’individu mitjançant 
una sensació ineluctable de realitat, que el posiciona 
en l’absolut centre del món. L’addicció quixotesca pot 
sonar a antic —no debades, dèiem, es remunta als 
inicis de la subjectivitat moderna—, però la recerca 
d’un fàrmac o d’un tipus d’experiència que proporcioni 
aquelles sensacions no ha cessat des de llavors.

Passions cinematogràfiques: l’autobiografia  
com a guió

Woody Allen, reconegut per la seva falsa lleugeresa 
—entre sorneguera, intel·lectual i malenconiosa—, 
tendeix a vincular les fantasies dels seus protagonistes 
a la passió cinèfila que el caracteritza. Per això els 
atorga  professions properes al gremi (són directors, 
guionistes, actors, escriptors, músics... o simplement 
espectadors, com en el cas de la protagonista de La 
rosa porpra del Caire), la qual cosa promou l’efecte 
mirall: el desdoblament o la presència de la ficció 
dins de la mateixa ficció, amb l’al·ludida inclusió de 
l’espectador i la consegüent desaparició de la frontera 
entre fantasia i realitat. Pensar i fantasiejar poden 
semblar activitats mentals completament alienes, 
regides per lògiques en essència incompatibles 
(una es creu racional, activa, l’altra passiva, moguda 
per impressions passatgeres o desitjos), però la 
diferència és només de grau. La porositat entre àmbits 
clàssicament antitètics i estancs ha estat avalada per la 
neurociència: el cervell no diferencia qualitativament 
el que és concebut d’allò que és imaginat, després 
de l’aprehensió sensorial. Amb tot, val a dir que la 
proposta de Woody Allen és artística de principi a 
fi, suscitant mitjançant trames i imatges —per tant, 
emocionant— allò que difícilment traslladen els 
discursos o articles científics.

La passió de la protagonista de La rosa porpra 
del Caire pot ser comparada al rapte que pateix la 
protagonista —lectora compulsiva— de la famosa 
novel·la de Gustave Flaubert i que, al seu torn, 
va donar nom a la síndrome homònima, també 
anomenada Bovarisme. Woody Allen, coneixedor 
d’aquest precedent i de les contribucions del 
surrealisme i la psicoanàlisi, visibilitza l’excés de 
realitat que subministra la ficció a l’espectador o 
al lector, a manera de compensació. Recalca així 
l’ascendència de les seves expectatives, que s’activen 
en l’acte de comprensió i participació de la trama, 
inclús quan n’és del tot conscient. No hi ha dubte 

47Revista del Col·legi



que la Cecília idolatra aquell personatge inabastable, 
ontològicament distant; però la situació —recordem-
ho— esdevé encara més problemàtica en el moment 
que el personatge se li apareix en carn i ossos. Lluny 
d’omplir la seva vida de color i aventures, aquesta 
materialització (la major disponibilitat de l’actor, amb 
uns interessos i unes inquietuds que òbviament no es 
corresponen als de l’aventurer) acaba impossibilitant 
tota idealització, anul·lant en la pràctica l’experiència 
amorosa. La Cecília haurà de tornar a les pel·lícules per 
retrobar la unió perfecta, la correspondència dels seus 
anhels amb la realitat (de la ficció).

No podem, en la presentació d’un dels recursos més 
fructífers de la producció de Woody Allen (com és 
la metaficció, caracteritzada per l’autoreferencialitat 
narrativa i el qüestionament de les fronteres 
entre realitat i engany), evitar la menció a la més 
unamuniana i per tant quixotesca de les seves 
pel·lícules. Ens referim a Desmuntant Harry (1997). 
El caràcter explícit de la metaficció no la converteix 
forçosament en la més interessant o reeixida en termes 
de taquilla, ni tampoc la més valorada per la crítica o 
pel mateix director, el qual no la compta entre les cinc 
millors (potser per ser massa explícita, o poc subtil, en 
el reconeixement d’aquell procediment). Un gir tan 
impredictible com la visita del protagonista de Niebla 
a l’autor de la novel·la, quan el desgraciat August es 
dirigeix a Unamuno per demanar-li un final millor, 
d’acord amb els seus desitjos, es retroba en la ficció 
cinematogràfica d’Allen, en què conviuen en perfecta 
solució de continuïtat creador i criatures.

L’homenatge acadèmic que es ret al protagonista 
—Woody Allen, novel·lista a la pel·lícula— passa 
per diversos moments vergonyosos, i algun de 
manifestament incomprensible, com quan un dels 
seus personatges apareix “borrós” a la pantalla. Si bé 
l’ocurrència no té aspiracions metafísiques, tampoc 
pot considerar-se insubstancial. Ja que, com l’ase que 
Sancho va perdre en algun moment de les aventures 
de la primera part del Quixot, de manera inadvertida 
també per a l’autor de la novel·la, o com la demolició i 
estranya reconstrucció del mur pels Germans Lumière, 
una de les primeres intervencions explícitament 
artificioses de la història del cinema, la dissolució dels 
trets del personatge (del novel·lista a la pel·lícula) d’Allen 
sembla insinuar que no hi ha res que naturalment 
signifiqui per si sol. Que tot acte de percepció i 
consegüent comprensió, ja ben definida, requereix la 
participació de l’espectador. Un espectador que pot 
estar dins o fora de la ficció, involucrat en el decurs de la 
trama o no, però en cap cas ubicat segons la tradicional 
posició de receptor o agent passiu.

Una altra de les pel·lícules en què Woody Allen va 
narrar el reconeixement de la carrera d’un creador, 
i en la qual també assumeix el paper protagonista, 
és la inoblidable i autoparòdica Stardust Memories 
(1980). Una obra mestra en rigorós blanc i negre, amb 

passatges d’estil documental, aquesta sí destacada 
per ell mateix com una de les seves favorites. En 
relatar els avatars que acompanyen la celebració d’un 
cineasta fictici, Sandy Bates (que el públic recorda 
amb insistència com adora les seves pel·lícules, 
especialment les còmiques), la temptació de ser 
considerada autobiogràfica no és menor. I això tot i 
que està plena de flashbacks i escenes surrealistes, 
en què la fantasia sobreabunda, proporcionant potser 
una imatge més pregnant (que no real) de la vida 
narrada. A Reconstructing Woody: Art, Love, and Life 
in the Films of Woody Allen, Mary P. Nichols assenyala 
aquest fet, i explica com la preferència d’Allen per 
Stardust Memories està renyida amb l’apreciació 
dels espectadors i de la crítica, la qual cosa, lluny de 
suposar un problema —citant el parer del mateix 
Allen—, revela l’autèntica essència d’acte creador; 
acte requerit de la interpretació i de la capacitat 
imaginativa dels qui hi prenen part, a una banda o 
l’altra de la pantalla.

En tot cas, no hi ha manera de relatar sense fer ús 
de l’artifici, com a procediment narratiu. Sovint, el 
tir parabòlic es confirma més fiable per encertar a la 
diana, que des de la posició de l’intèrpret es viu com 
a versemblança. En l’exercici de rememorar la pròpia 
vida i plasmar-la per escrit (o amb imatges), l’element 
poètic i la pròpia imaginació entren en joc, de manera 
que necessàriament en condicionen el resultat. Lluny 
d’apartar de la suposada “veritat biogràfica” —ha 
precisat Eugenio Trías a la seva autobiografia El 
árbol de la vida— aquests mitjans contribueixen a la 
credibilitat del relat. De fet, per relatar la seva pròpia 
vida, el pensador barceloní es remet a una pel·lícula 
i a vivències de reminiscència mítica, difícilment 
esdevingudes tal qual. L’acte creador combina les 
facultats del coneixement i les imatges percebudes 
o inventades, per la qual cosa no hi ha manera de 
comunicar literalment les vivències acumulades en 
el curs d’una vida. Una vida el sentit de la qual es 
construeix inevitablement a posteriori, i de manera 
artificiosa: seleccionant, tallant i combinant materials 
fins a aconseguir una cinta, és a dir, establint la versió 
final i “veritable” a través del muntatge.

En una escena cap al final de Stardust, que de 
manera flagrant traspassa la línia del que és creïble 
(després es facilitarà una possible lectura realista de 
l’estrany succés), Allen posa en boca d’uns alienígenes 
la cantarella que tant ha hagut de sentir el seu 
personatge al llarg dels homenatges i segurament ell 
mateix en la vida real: “Ens agraden les teves pel·lícules, 
sobretot les primeres, les còmiques”. Impressionat per 
la visita d’aquests éssers superintel·ligents, el cineasta 
de la ficció els trasllada una sèrie de preguntes 
transcendents. Fins i tot els consulta si no hauria 
de fer alguna cosa important en lloc de pel·lícules, 
alguna cosa realment útil en ajut dels desfavorits. 
La resposta dels extraterrestres és impagable: “Vol 
fer un servei a la humanitat? Expliqui acudits més 
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graciosos”. I ell s’exclama, desesperadament: “Sí, però 
he de trobar-li un significat!” Després segueix la música 
de Glenn Miller, la nostàlgica Moonlight Serenade, 
sobre imatges en moviment de globus aerostàtics. 
Ingràvides bombolles que l’espectador assimila en 
colors de bellesa inèdita, ja que —recordem-ho— la 
cinta d’Allen és en blanc i negre.

El lirisme de l’escena, amb tot, no esvaeix les 
implicacions d’aquella veritat extraterrestre, 
que l’espècie humana ha fet seva almenys des 
d’Aristòfanes: l’esplai que procura l’acudit, en 
atrevir-se a posar nom al que es creu innombrable 
—d’una manera eminentment jocosa, sense ànim de 
ferir— afavoreix una descàrrega de tensió plaent, un 
relaxament de la censura psicològica que afecta les 
qüestions més apressants i irresolubles per a l’ésser 
humà. Els alienígenes de Woody Allen semblen haver 
estudiat a fons l’article L’acudit i la seva relació amb 
l’inconscient de Sigmund Freud. Ja que, malgrat la 
seva aparença ridícula, demostren encert en preferir 
pel·lícules d’humor a d’altres de més assenyades i 
intel·lectuals. Com en el cas de Sandy Bates, és sabut 
que al llarg de la producció de Woody Allen trobem 
els dos registres, generalment separats. Interiors 
(1978), Setembre (1987), Una altra dona (1988) o, 
més recentment, Match Point (2005) es trobarien 
entre les segones, mentre que les altres, les al·ludides 
com a primeres (“the early ones”) inclouen títols en 
què la caricatura o la paròdia són recurrents, com per 
exemple, les primerenques Bananas (1971), Somnis 
d’un seductor (dirigida per Herbert Ross el 1972), 
Sleeper (1973), L’última nit de Borís Gruixenko (1975). 
Sense oblidar les realitzades després de la referida 
Stardust Memories, en una lúcida època de maduresa: 
Bales sobre Broadway (1994), Misteriós assassinat a 
Manhattan (1993) o Poderosa Afrodita (1995). 

En alguns casos conflueixen, però, tots dos registres. 
Succeeix a Melinda i Melinda (2004), en què una 
mateixa història intenta ser explicada des d’una 
perspectiva còmica i una altra de tràgica, en contrapunt. 
Una pel·lícula en què s’alternen els episodis en clau 
d’humor i drama. La doble trama es desplega després 
d’una reunió d’amics guionistes, que contraposen 
les respectives cosmovisions i suggereixen que la 
mateixa realitat depèn qualitativament del narrador per 
despertar el riure o el plor. Així, l’espectador descobreix 
una Melinda desemparada d’inici, però que resol 
feliçment la seva vida com a actriu reeixida, mentre 
que una altra Melinda —en el relat contraposat— se 
la complica més i més, sumida en una voràgine de 
negativitat i decisions dissortades. La pel·lícula de 
Woody Allen entreté gràcies al ritme i al ganxo de 
la majoria dels actors, però dubtem si aconsegueix 
demostrar la tesi d’inici. D’una manera menys explícita 
—i, en canvi, molt més efectiva— la duplicitat de 
registres es troba desplegada magistralment en l’última 
pel·lícula que abordarem.

Delictes i faltes, 30 anys d’una obra mestra

La quadratura del cercle en termes de tragicomèdia 
és Delictes i faltes (1989), apareguda fa exactament 
trenta anys. Poc s’ha recordat en el seu trentè 
aniversari aquesta extraordinària pel·lícula, formada 
de dues trames en contrapunt que acaben reunint-se 
en un final increïble. És més, representa una vertadera 
lliçó d’estètica cinematogràfica, en la mesura que 
escodrinya els mecanismes que fan de la ficció una 
realitat creïble. Anem per parts. La narració s’inicia amb 
un discurs laudatori dirigit a Judah Rosenthal, autoritat 
en el camp de l’oftalmologia que és reconegut en 
públic pels seus “esforços filantròpics”. Valorat com a 
“marit, pare, company de golf”, se’n realça així mateix 
un notable cúmul de mèrits: pot recomanar el millor 
restaurant a París, el millor hotel a Moscou o la millor 
gravació d’una simfonia mozartiana. Però, abans 
d’arribar als tres minuts de metratge, en un dramàtic 
canvi d’escena, ja se n’ofereix un altre aspecte de la seva 
vida. En un primer flashback —el mateix dia, abans de 
l’acte d’homenatge— apareix en Judah obrint la carta 
que una amant despitosa ha enviat a la seva dona.

Les amenaces d’aquella augmentaran ràpidament, 
i el conflicte d’interessos entre els amants sembla 
irremeiable (“Mai et vaig dir que abandonaria la 
Miriam, això és una utopia per part teva”, li dirà ell). 
La intensitat es liquida amb un altre tall abrupte en 
la narració, tall màximament oportú que té lloc en el 
minut set: Allen insereix una escena de Mr. and Mrs. 
Smith (1941), en què la parella protagonista discuteix 
en termes pràcticament idèntics (“...llavors em llençaràs 
com una llimona espremuda”, es queixa ella, i ell 
exclama “no dramatitzis”, i ella, de nou, “t’he donat els 
millors anys de la meva vida...”). L’interludi en blanc i 
negre funciona com a pretext ideal, en la mesura que 
enllaça amb la segona trama que així s’inicia. En efecte, 
els personatges d’aquesta —Woody Allen i la seva 
neboda— són els que estan veient la pel·lícula clàssica 
en un cinema. El personatge que ell interpreta es troba 
implicat en l’educació d’ella, convertit oficiosament 
en una mena de conseller vital, amb un canvi de 
registre —del drama a la comèdia— molt evident: “la 

Cartell de la pel·lícula Delictes i faltes (1989).
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lliçó és aquesta: no escoltis el que et diguin els teus 
professors. Entesos? No paris atenció a això. Procura 
fixar-te només en el seu aspecte. I així aprendràs 
realment el que és la vida”.

Seguint la línia d’aquella entremaliadura antiacadèmica, 
en la segona trama, Woody Allen, com a Cliff Stern, 
guionista de professió, és convidat a fer un documental 
del seu altament caricaturizable cunyat Lester (Allan 
Alda). Un reeixit productor que presumeix donant 
lliçons d’estètica, i concretament una a propòsit de 
l’humor que se li acabarà girant en contra quan Allen la 
fa servir en aquell seu documental, en muntar-la sobre 
imatges de Mussolini: “si es plega, té gràcia, si es trenca, 
no té gràcia”, citació sovint rematada per la no menys 
altisonant sentència que diu “comèdia és igual a tragèdia 
més temps”. Les aventures i desventures d’Allen, tant 
professionals com amoroses, s’intercalen amb el tètric 
avanç de l’altra història (la primera trama, obertament 
dramàtica) en què el marit pren la decisió de tancar 
la qüestió de l’amant mitjançant la contractació d’un 
sicari. El moviment lent del Quintet per a cordes de 
Franz Schubert és la banda sonora d’aquesta irreversible 
decisió, que acabarà compartint amb el personatge 
interpretat per Woody Allen al final de la pel·lícula, però 
no a tall de confessió, sinó com a proposta de guió per a 
una pel·lícula: la història més traumàtica (i criminal) d’una 
vida, que els espectadors, de fet, acaben de contemplar. 
Ell relata els sentiments de culpa que durant un temps 
aclaparen al suposat personatge de ficció i com, de sobte, 
un dia simplement han desaparegut. 

Després d’avaluar-ho molt aristotèlicament, considera 
Allen que la història no és versemblant, que no 
funcionaria en el cinema, ja que no conté l’element 
tràgic. El responsable d’aquesta mort —explica— 
difícilment podria seguir vivint amb una càrrega com 
aquella, hauria d’acabar lliurant-se (com passarà a Crim 
i càstig de Dostoievski, subtext d’aquesta pel·lícula i, 
més explícitament encara, de Match Point). I aquell, 
Judah Rosenthal, que havia iniciat la interlocució 
oferint-li un guió per a una ficció cinematogràfica, 
protesta amb una vehemència sospitosa: “és que jo 
t’estic parlant de la realitat!” A més, argumenta amb 
la poc contrastada afirmació que tots tenim algun 
secret inconfessable. Un discurs que recorda la visió 
grisa i cínica que Hannah Arendt ofereix del buròcrata 
Eichmann, comminat com tants altres a “complir 
ordres”. Ocupat a sospesar la viabilitat narrativa de la 
proposta de guió, el personatge interpretat per Woody 
Allen de cap manera identifica la confessió, que Judah 
llisca de manera inadvertida... però sí els espectadors. 
Els uns i els altres manegem plans diferents però 
contigus —realitat i ficció— la retroalimentació dels 
quals hem il·lustrat mitjançant pel·lícules en què 
s’explota a fons la lògica de la fantasia. 

En l’escena final de Delictes i faltes no només 
es reuneixen, però, les dues trames narratives. El 
personatge que diu en diverses ocasions “no creure 

en res” s’exposa a la llum molesta de les seves veritats, 
fins i tot traslladant-les interessadament, des de 
l’equívoc. Com en altres moments de la pel·lícula, 
allà demostra que sí que creu en alguna cosa. En un 
principi no precisament altruista, relacionat amb la 
conservació dels seus privilegis. I, per tant, la seva 
negació d’un ésser suprem o d’un principi moral 
de conducta, fonamentador del sentit de la realitat, 
fluctua de la mateixa manera que els seus valors. En 
sintonia amb el mainstream epocal, Woody Allen 
sembla plasmar algunes de les idees de la Kritik der 
zynischen Vernunft (la “Crítica de la raó cínica”) de 
Peter Sloterdijk o fins i tot de L’ère du vide. Essais 
sur l’individualisme contemporain (“L’era del buit. 
Assajos sobre l’individualisme contemporani”) de 
Gilles Lipovetsky, textos apareguts també en la dècada 
dels vuitanta, que aborden la possibilitat que una 
vida incongruent però absolutament centrada sobre 
si —deïficada i ocupada en el benestar momentani— 
representi, amb tot, una nova forma de consistència 
no només viable, sinó també acceptada en el nostre 
context socioeconòmic.

Amb el seu particular sentit de l’humor i del drama, 
Woody Allen planteja a l’espectador de Delictes 
i faltes una qüestió molt seriosa, a propòsit de la 
possible adequació del discurs de les imatges a 
una moral o a una escala de valors que s’intueixen 
difícilment universalitzables. Una qüestió que recorda 
la sentència continguda als Els germans Karamàzov 
per justificar el que semblaria a priori injustificable. 
En absència d’un principi de realitat a manera de 
suport -un discurs rector i predominant, per exemple, 
el que durant segles es derivà de la idea de Déu, 
planteja Dostoievski-, com fer front al relativisme 
dels interessos particulars? És encara possible trobar 
acords a propòsit d’allò realment fonamental per a 
tots? Davant d’interrogants d’aquesta força, advertim 
que la ficció transcendeix de bon tros la funció 
d’entretenir. A més de procurar moments de relax, amb 
el pretext del pacte tàcit que l’acompanya aconsegueix 
distendre les barreres de la censura, que en el dia a dia 
discriminen el que és poc plausible o inacceptable. 
Especialment efectiva resulta quan reflexiona sobre 
si mateixa mitjançant el recurs de la metaficció. El seu 
procediment parabòlic -aquella lògica de la fantasia- 
ofereix un mirall de mà a l’individu, obligat a revisar 
les seves inquietuds i els seus referents gairebé sense 
adonar-se’n, i a posar-se al lloc de l’altre, a concebre 
altres maneres de valorar l’existència. Simultàniament, 
emergeix la consciència de la universal necessitat d’un 
relat que encunyi amb sentit la noció de realitat.
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Aquesta  és la primera síntesi completa sobre les colònies 
industrials del Llobregat ¡ els seus afluents, amb la 
particularitat que inclou, en el seu panorama, les colònies 
mineres, cimenteres i agrícoles al costat de les tèxtils, 
que fins ara havien acaparat l’atenció quan es parlava 
d’aquest tipus de nucli de producció i de població. 

Una colònia industrial és una fàbrica que ha generat al 
seu voltant un nou veïnat obrer amb els serveis propis 
de qualsevol poble. L’empresari fabril era també el 
constructor ¡ propietari dels habitatges i dels serveis 
corresponents. Fou una forma d’industrialització i 
d’urbanització en medi rural. A continuació, quan 
l’explotació dels recursos miners començà a gran 
escala a les mateixes comarques que els de les colònies 
tèxtils, aquestes foren els model a seguir per als 
minaires. També es crearen colònies agrícoles, menys 
nombroses però d’importància notable com a formes 
modernes d’explotació capitalista agropecuària, des 
del Berguedà fins al Prat de Llobregat.

El tema ha interessat tant que no fa gaire motivà la 
publicació d’un llibre basat en una enquesta d’història 
oral entre antigues treballadores de colònies tèxtils, 
una exposició al Museu d’Història de Catalunya amb 
el corresponent llibre catàleg, alhora que la publicació 
d’una novel·la prou famosa per comptar amb la 
corresponent versió fílmica a la televisió. D’altra banda, 
s’han obert al públic diverses instal·lacions: el museu 
de l’antiga fàbrica de ciment a Castellar de n’Hug, el 
de les mines de Cercs, el de les de Cardona, el centre 
d’interpretació de les colònies industrials a l’església 
de Cal Pons, el condicionament museístic de la colònia 
Vidal de Puig-reig i d’una part de la colònia Sedó 
d’Esparreguera, sense oblidar l’encís de la visita guiada 
a la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló, amb el 
seu valor artístic extraordinari. El llibre, d’Albert Balcells 
i Rosa Serra, ofereix el suport científic per aprofitar 
l’atractiu pedagògic de tot aquest patrimoni de cara a 
l’alumnat de secundària, sigui tant per a docència com 
per a les sortides que sempre susciten tant d’interès. 

Els dos autors compten amb una obra historiogràfica 
ben acreditada. Especialista eminent en història social, 
política i cultural de la Catalunya contemporània, 
Albert Balcells, catedràtic emèrit de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i membre actiu de l’lnstitut 
d’Estudis Catalans, va començar a referir-se fa temps a 
les colònies industrials en la seva recerca sobre la dona 
obrera a Catalunya i coneix profundament tot el marc 
en el qual van reeixir i que li permet contextualitzar-
les amb eficiència, alhora que esmicolar-ne l’interior i 
significació. Acompanyat de Rosa Serra Rotés, que és 
una de les principals especialistes en la temàtica de 
les colònies industrials, va fundar i dirigir el Museu de 
les Mines de Cercs i porta la direcció de L’Erol, revista 
cultural del Berguedà. A més dels innombrables 
articles i ponències que ha publicat sobre el tema de 
l’obra aquí comentada, és l’autora d’un llibre il·lustrat 
sobre una selecció representativa de les colònies 
tèxtils, on se’n posa de relleu el valor patrimonial.

El Llobregat és considerat el nervi de Catalunya. No 
totes les fàbriques de riu foren colònies, però totes les 
colònies foren fàbriques de riu, llevat d’una: la colònia 
Güell, a Santa Coloma de Cervelló, que no funcionava 
amb energia hidràulica, sinó amb màquina de vapor. 
Les colònies són semblants ¡ cada una és diferent. 
No hi ha un sol factor que expliqui un fenomen tan 
peculiar i tan complex com el de la densitat de les 
fàbriques de riu que generaren veïnats obrers al seu 
costat al llarg del Llobregat ¡ del Cardener, uns rius 
de règim irregular mediterrani i de cabal mediocre. 
Però era el que hi havia i Catalunya era pobra en 
carbó, imprescindible per moure la màquina de vapor, 
motor de la primera industrialització. Jordi Nadal deia 
a classe que aquest riu era el més aprofitat del món. 
Tanmateix, com tots els processos històrics de gran 
abast, cal tenir en compte una multiplicitat de factors 
que expliquen la creació i el creixement de les colònies 
al llarg del Llobregat: l’estalvi energètic amb el recurs 
al salt d’aigua, la via recta a Barcelona, la tradició 
manufacturera preindustrial d’aquelles comarques que 
comptaven amb insuficients recursos agrícoles, el cost 

Les colònies industrials  
de la conca del Llobregat, 
d’Albert Balcells i Rosa Serra

 �Ressenya

Josep M. Figueres
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més baix dels terrenys, dels materials ¡ de la mà d’obra 
a la Muntanya, que és com els emprenedors del segle 
XIX denominaven el Llobregat alt i mitjà i el Cardener, 
així com el Ter mitjà i alt. De la mateixa manera, no 
hi ha un sol factor que expliqui la fi del model de les 
colònies a Catalunya dins del procés de globalització 
en el qual fa temps que ens trobem immersos i que ha 
estat l’ocasió de les potències emergents amb una mà 
d’obra més barata.

Aquesta evolució històrica de les colònies ens és 
perfectament explicada i descrita i, com a cloenda, 
s’hi ofereix un molt detallat repertori de cada una 
de les més de seixanta colònies que existiren a la 
conca del Llobregat. Ressenyem, també, la bona i 
àmplia quantitat d’imatges, especialment fotografies, 
perfectament ubicades en una molt acurada edició de 
la Diputació de Barcelona. 

La vida de les colònies no restà limitada a l’activitat 
econòmica. En les més desenvolupades nasqueren 
i renasqueren activitats com clubs de futbol, corals, 
esbarts dansaires, grups excursionistes ¡ quadres 
escènics d’aficionats, en definitiva centres de sociabilitat 
que contribuïren a una animació cultural més enllà 
del cafè al final de la jornada ¡ del cinema ¡ del ball dels 
diumenges. En algunes antigues colònies, encara avui 
subsisteixen algunes d’aquelles activitats culturals.

Amb rigor i perspectiva històrica, aquest treball 
ofereix una visió realista de les colònies, que, com 
tots els fenòmens econòmics ¡ socials, presenten alts 
i baixos, llums i ombres, mèrits ¡ limitacions. No hi 
ha lloc, en aquest llibre, ni per al panegíric ni per al 
descrèdit, com passà entre alguns observadors de 
finals del segle XIX, quan es contraposaren la visió 

dels uns com a feudalisme industrial i la d’uns altres 
com l’obra meritòria de patrons filantrops. Els autors 
del present estudi eviten la foto fixa i registren els 
canvis perceptibles segons els períodes. Les colònies 
foren filles d’una època, s’anaren transformant 
mentre s’adaptaven a un marc en evolució, fins que 
el context canvià tant que no es pogueren seguir 
aclimatant ¡ moriren com a tals, encara que hagin 
subsistit en nombrosos casos com a productores locals 
d’electricitat ¡ com a contenidors de diverses empreses 
menors amb produccions generalment diferents de les 
anteriors ¡ originàries. El fenomen que aquí s’estudia 
durà un segle i mig, prou temps per marcar el paisatge, 
llegar un patrimoni i merèixer l’atenció del públic 
actual per la singularitat i extensió del que significaren.

En qualsevol cas, és obvi que sense la industrialització 
Catalunya no seria com és avui les colònies fabrils del 
Llobregat en formen part fonamental, de manera que 
el seu coneixement resulta bàsic per a la comprensió 
del passat proper del nostre país, un passat que ha 
conformat el nostre present i que interessa tant a les 
generacions que el van viure com a les noves que 
l’han de conèixer. Les seves restes ens conformen un 
paisatge, una diguem-ne arqueologia industrial digna 
d’utilitzar com a material docent que tenim ben a 
l’abast per a les sortides pedagògiques.
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Editorial Viena
Col·lecció “El far de Viena”, 4
Barcelona, 2018

Haikus per a tots els gustos i a l’abast

Sam Abrams (1952) és un estatunidenc, establert des 
de fa anys a Catalunya, d’allò més polifacètic: poeta, 
traductor, professor, crític literari… Com a crític ens 
ha ofert nombrosos articles i estudis tant de literatura 
anglosaxona com catalana i unes quantes antologies 
d’allò més ben rebudes pel públic i la crítica: Poesia 
anglesa i nord-americana contemporània (1994), a 
la col·lecció MOLU (“Les Millors Obres de la Literatura 
Universal”); Tenebra blanca (2001), antologia de 
poemes en prosa de la literatura catalana; T’estimo. 
Més de cent poemes d’amor i de desig (2002); La 
mirada estrangera (2003), recull de textos d’escriptors 
estrangers sobre Catalunya; Odes a Barcelona 1840-
2011 (2012). Al desembre de 2018 en va publicar una 
de nova que, sense cap mena de dubte, esdevindrà 
un referent en la poesia catalana. Es tracta de Llum 
a les golfes, subtitulada “Una antologia del haiku 
modern i contemporani català”. Dic que esdevindrà 
un referent, perquè l’obra és monumental, encara 
que només fos pel nombre de poetes (gairebé un 
centenar) i de poemes (més de mil cinc-cents) que 
inclou. Però estic segur que també ho serà pel pròleg, 
breu però rigorós i divers, ja que ens obre camins 
clars per estudiar els haikus catalans des de tots els 
vessants possibles (introducció al país i relació amb 
altres cultures, estudiosos més importants del gènere, 
característiques formals i temàtiques, adscripció als 
diversos corrents literaris…). I encara ho serà perquè 
esdevindrà una font imprescindible per a qualsevol 
estudi futur dels haikus catalans i dels seus autors, ja 
que abraça tot el domini lingüístic, més d’un segle 
de presència i, com deixa clar al pròleg, en fa una tria 
“generosa i inclusiva” (p. 16), la qual cosa ens permet 
de llegir els haikus des de tants punts de vista com 
vulguem i trobar-hi exemples de gairebé tot: temàtics 
per a aquells a qui interessin temes concrets: amor, 
paisatge, mort, cultura popular, creació literària…; 
recursos estilístics diversos (veiem, per exemple, que 

el haiku no defuig la majoria de recursos retòrics de 
la poesia: encavallaments, metàfores, al·literacions, 
versos escalonats…); lingüístics, tant des d’un punt 
de vista dialectal com de registres, ja que la varietat 
d’autors, com he apuntat, és amplíssima. 

Els més de mil cinc-cents haikus del recull estan 
ordenats per autors i aquests per data de naixement. 
Comença amb Joan Alcover (1854-1926), del qual ens 
ofereix deu poemes breus, agrupats significativament 
sota el títol de “Haikais?”, amb interrogant, perquè 
Alcover hi parla dels versos japonesos, però s’hi mostra 
molt irònic i crític i per això no en respecta el model 
bàsic dels tres versos breus. El primer i el darrer són 
una bona mostra d’això que dic: “Conec un japonès 
/ gran enemic / dels versos que jo escric / perquè 
en té cada estrofa més de tres.” i “El lirisme nipó que 
s’inaugura / m’alarma un poc. / També existeix per la 
literatura / el perill groc.” (p. 19 i 21). I acaba amb Emília 
Rovira Alegre (1989), de qui selecciona tretze poemes, 
alguns dels quals són una mostra excel·lent dels 
haikus clàssics, que ens ofereixen petits moments de 
l’esclat de la natura, flaixos de vida que ens permeten 
múltiples elucubracions. Permeteu-me’n també un 
parell: “Volves de nit./ Sembla que només nevi/ vora 
el fanal.” i “Aquell niu buit / durarà fins que vingui / la 
primavera?” (p. 374 i 375). 

De la resta d’antologats, tant ens en pot seleccionar 
un, com poden ser els casos d’Eugeni d’Ors, amb el 
titulat “Coet”: “La Columna és ben dreta, / però els déus 
amen més del Coet / la corba –un xic escèptica.” (p. 22); 
de Tomàs Garcés, sense títol, però el primer vers del 
qual el dona a l’antologia de Sam Abrams: “Llum a les 
golfes. / A fora, l’ocellada. / Però hi ha el vidre.”, haiku 
que l’antòleg qualifica de “prodigiós i únic” al pròleg 
(p. 13); de Pere Rovira, amb el titulat “Deler”: “Cor de 
granotes. / En el cor dels teus ulls, / el rossinyol.” (p. 
138); de Teresa Costa-Gramunt, amb el titulat “Esglai 
del tsunami”: “La imatge perdura / en l’ull espantat del 

Llum a les golfes,  
Sam Abrams

 �Ressenya

Pere Martí i Bertran
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nen. / Japó inundat.” (p. 186); o d’Àlex Susanna, sense 
títol: “Com la llenya seca, cada cop ens encenem / amb 
més rapidesa.” (p. 243). Com ens en pot seleccionar 
més de quaranta: Salvador Espriu (“Un fragilíssim / 
cristall, la prima vida / de les paraules.”, p. 64); Jaume 
Creus (“Tela i poema: / amb colors de mirada / moblem 
la vida.”, p.176); Miquel de Palol (“Els fils elèctrics / 
empresonen la lluna: / un pentagrama.”, p.197); i Jordi 
Mas López (“al peu de l’era / el corró s’endormisca, ja és 
pura pedra”, p. 344). 

En l’endemig, els grans noms de la poesia catalana 
(Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart, Agustí Bartram, 
Rosa Laveroni, Joana Raspall, Josep Palau i Fabra, 
Montserrat Abelló, Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí 
i Pol i un llarg etcètera) al costat de poetes novells, 
molts dels quals guanyadors del Premi Ciutat d’Olot-
Joan Teixidor de Poesia, haikus en línia, concedit al 
llarg de més de quinze anys a la capital de la Garrotxa 
(2001-2017), del qual Sam Abrams diu al pròleg: “És 
l’estímul creatiu més transcendent que ha rebut el 
haiku a la Catalunya moderna i contemporània. De fet, 
una desena dels autors que apareixen a Llum a les 

golfes han estat guanyadors del Premi Ciutat d’Olot-
Joan Teixidor de Poesia, haikus en línia: Josep Capilla, 
Jaume Coll i Mariné, Roger Costa-Pau, Xavier Macià, 
Àngels Marzo, Abraham Mohino, Martí Noy, Pere Pena, 
Eudald Puig i Emília Rovira.” (p. 15). 

Permeteu-me acabar aquesta ressenya amb un 
parell de, diguem-ne, anècdotes finals: la primera és 
l’explicació del mateix Sam Abrams de per què va 
decidir fer aquesta antologia: “Al seu dietari, El temps 
que fuig (1984), Garcés dedica l’extensa anotació del 
22 de juny de 1983 a parlar del haiku i de la tanka en 
català i fa l’observació següent: «És estrany que no 
se n’hagi publicat encara una antologia». La nostra 
antologia arrenca d’aquest comentari del gran poeta 
i prosista Garcés.” (p. 13) La segona és la sorpresa del 
lector de trobar-hi vint-i-cinc haikus del poeta Daniel 
Wi-Ye, nascut a Nova York , l’any 1969, fins que s’adona 
que és un heterònim del poeta Jordi Julià, nascut a 
Sant Celoni l’any 1972 (p. 338-343). Res més, només 
recomanar-vos l’antologia del professor Sam Abrams, 
tot desitjant que en gaudiu i que ens en pugui anar 
oferint algunes més, sempre tan útils i oportunes. 

Sam Abrams amb el seu llibre Llum a les golfes. Foto: Manolo García
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Llibres dels 
col·legiats



LA VERITAT NUA

Autora: Mercè Bagaria

Editorial: Edicions Els Llums

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

EL JUDICI

Autor: Lluís Busquets

Editorial: Gregal

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

FEROTGE. EL RETORN

Autor: Joan Bustos

Editorial: Jo Llibre

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Un recull de dotze relats que tenen com a objectiu despullar la veritat. 

Per les històries hi transiten una dona que planeja un crim, una 

misteriosa cantant de jazz, un home que es desperta en una caixa de 

morts, un perillós assassí a sou, i també hi ha una visita a l’infern

A partir d’una cronologia per contex¬tualitzar l’abans i el després de la 

jornada referen¬dària de l’1 d’octubre del 2017 i d’oferir les claus del plet 

al Tribunal Suprem contra diversos polítics catalans, el llibre, sense deixar 

de presentar els actors del Procés, segueix la crònica del dia a dia de les 

52 sessions del judici oral

El Llop Ferotge ja no ho és tant, de ferotge. I no només per l’edat (i la 

mandra!). Però vet aquí que un dia, mentre berenava tranquil·lament, 

algú truca a la porta de casa seva, i aleshores tot s’embolica. 

Pobrissó! De debò que ha de tornar a ser el que era?

LIBRO DE CONTEMPLACIÓN 
EN DIOS

Autor: Ramon Llull (a cura de 

Julia Butiñá)

Editorial: Palas Atenea

Lloc i data de publicació: Madrid, 

2018

Primer dels tres volums que formen part d’aquesta traducció al 

castellà de Ramon Llull. Escrita en àrab, traduïda posteriorment a la 

llengua catalana, és l’obra més important i extensa de tota la seva 

producció, i on s’exposen les idees bàsiques per comprendre el 

pensament lul·lià

EINES PER A L’APRENENTATGE 
DEL CATALÀ COM A L2 I LE

Autors: Jesús Bach-Marquès 

i altres

Editorial: Graó

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Propostes per aprendre i millorar la pronunciació del català, sobretot 

com a llengua estrangera o com a segona llengua. S’hi poden trobar 

propostes enfocades en l’aprenentatge de la pronunciació, eines 

d’ensenyament de l’entonació, problemes perceptius, moviment 

corporal, sensibilització de l’oïda, mètode verbotonal, etc
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LABORATORI LECTOR. PER 
ENTENDRE LA LECTURA

Autor: Daniel Cassany

Editorial: Anagrama

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

DE LA LLARGA NIT A L’ALBADA 
(1948-1971). 
RECORDS D’UN NOI DEL 
RAVAL DE BARCELONA

Autor: Josep Catà i Tur

Editorial: Rafael Dalmau, editor

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018

SIRENES 
(JULIÁN IS A MERMAID)

Autor: Jessica Love

Editorial: Kókinos

Traductora: Anna Duesa

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

Aquest llibre presenta una visió àmplia, interdisciplinària i divertida de 

la lectura. És només un llibre, però inclou tota mena d’experiments, com 

en uns autèntics “jocs reunits”: comprovar l’amplitud de les fixacions 

oculars, descobrir els automatismes del cervell, prendre consciència de 

les inferències que fem o de la manera com treballa la memòria

Records historiats de l’autor. Després de descriure el context històric 

corresponent, s’hi inclouen les seves vivències a nivell familiar, 

escolar, laboral i universitari. De tot plegat, en surt una imatge del 

Raval i la Barcelona d’aquells temps, marcats per la llosa de la 

dictadura franquista

Aquest àlbum parla de l’homosexualitat i, amb un desplegament 

d’il·lustracions desbordants de color plenes de significat, és una 

lliçó d’obertura vers la diversitat, un exemple de tolerància i amor. 

Un llibre que respecta el desig de cadascú a ser el que somia i tria, 

sense estigmatitzar-lo

ENSEÑAR QUÍMICA. DE LAS 
SUSTANCIAS A LA REACCIÓN 
QUÍMICA

Autors: Aureli Caamaño (coord.)

Editorial: Graó
Lloc i data de publicació: 
Barcelona, 2019

Recull dels articles dels cinc últims monogràfics de química de la 

revista Alambique (2015-2019), els continguts dels quals donen 

compte de cinc àmbits conceptuals bàsics de la química a l’educació 

secundària: la substància química, la teoria atomicomolecular de la 

matèria, la reacció química, els models atòmics i la taula periòdica, i 

l’enllaç químic i l’estructura

LA DICTADURA DE LES 
CUETES (LA DICTATURE DES 
PETITES COUETTES)

Autor: Ilya Green

Editorial: Kókinos

Traductora: Anna Duesa
Lloc i data de publicació:
Barcelona, 2019

Aquest conte planteja, a partir d’un joc infantil, el complex tema de la 

bellesa. La desesperada cursa per aconseguir la imatge perfecta i la 

discriminació que la societat fa vers la lletjor o vers qui no coincideix 

amb els cànons de bellesa. El conte planteja qüestions clau: On rau la 

bellesa, dins o fora de les persones? La vida, la felicitat passa pel fet 

de ser més o menys bell?
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HABITAR LA INCERTIDUMBRE

Autora: Lola Irún

Editorial: Stonberg editorial

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

Aquest poemari parteix de la declaració poètica expressada al 

seu títol: transitar pel món interior d’incògnites que preocupen a 

l’autora i que, al capdavall, ens concerneixen a tots, reflectits en els 

qui l’acompanyen en el seu camí

RESISTÈNCIA. LA PREMSA 
EN CATALÀ, CENSURA I 
REPRESSIÓ

Autor: Josep M. Figueres

Editorial: Base

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

SOTA TERRA (PREMI DE 
NARRATIVA DE LA VALL DE 
SÓLLER 2018)

Autora: Elena Gavarró

Editorial: Edicions Documenta 

Balear
Lloc i data de publicació: Palma 
de Mallorca, 2019

SOMNIS REVOLUCIONARIS. 
DE XILE A GAL·LES

Autor: José Hernán Cifuentes

Traductora: Roser Giménez García

Editorial: Hafan Books

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019 

Conjunt d’estudis des de la Restauració fins al franquisme amb 

la voluntat d’explicitar la voluntat del periodisme fet a Catalunya 

en català que ha tingut uns objectius molt comuns: treballar la 

informació i la cultura des de l’afany de normalitat i el desig de 

llibertat. Amb pròleg de Carles Puigdemont i epíleg de Sebastià Serra

A finals del segle XIX, un segrest commou la vida d’un poble. Les 

conseqüències que tindrà i com afecta aquest fet els personatges (de 

perfils molt diferents), queda palès en una trama plena d’intriga. I no 

només això: el text amaga un rerefons que fa que, a més d’una lectura 

amena, es convidi a la reflexió final

En José Hernán Cifuentes estudiava a la universitat l’any 1970 quan 

Salvador Allende es va convertir en president, al davant del primer 

govern socialista del món a ser escollit democràticament. En José i 

la seva parella eren activistes i ajudaven la gent pobra a millorar les 

seves vides. Però l’11 de setembre de 1973 un cop militar va aixafar la 

seva esperança

LA INDEPENDÈNCIA JA HA 
COMENÇAT

Autor: Hilari Raguer (a cura de 

Josep M. Figueres)

Editorial: Base

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Aquesta obra és una recopilació, a cura de Josep M. Figueres, autor 

també de la introducció i les notes, dels escrits de l’historiador i 

monjo de Montserrat Hilari Raguer sobre el procés d’independència 

de Catalunya. Una obra que aplega textos periodístics apareguts els 

darrers cinc anys i ampliat amb uns antecedents molt generosos
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CUATRO ENTREMESES 
INÉDITOS DEL SIGLO DE ORO

Autor: Jorge León Gustà

Editorial: Verbum

Lloc i data de publicació: Madrid, 

2019

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
COMPRENSIÓN LECTORA

Autors: Jorge León Gustà i altres

Editorial: Verbum

Lloc i data de publicació: Madrid, 

2019

CONTRA EL FEIXISME 
(IL FASCISMO ETERNO)

Autor: Umberto Eco

Traductora: Maria Llopis

Editorial: Ara Llibres

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

CARA DE PEIX I ALTRES 
CONTES

Autors: M. Victòria Lovaina i altres

Editorial: Cossetània Edicions

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Els quatre entremesos aquí reunits van ser trobats de manera casual a 

la Biblioteca de l’Institut del Teatre de Barcelona. A tots ells els uneix, 

a més de formar part d’un mateix volum factici, el fet d’haver passat 

pràcticament inadvertits a la crítica literària que els ha conservat 

inèdits fins al present

Es tracta d’una sèrie de quatre llibres adreçats a estudiants de 

secundària i especialment concebuda per al desenvolupament 

progressiu i gradual de la competència lectora

El feixisme és un monstre amb moltes cares, i no sempre se’ns 

mostra en el seu vessant més evident. En cada època, en cada país, 

el feixisme pren una forma diferenciada, però és fàcil detectar-ne les 

traces, si se les coneix

«Cara de peix», conte guanyador del premi TINET de l’any 2018. 

Com cada divendres, el nen neteja detingudament la peixera que li 

va regalar el seu pare. Un d’aquests divendres, el nen coincideix per 

primera vegada amb un veí que sembla tenir cara de peix. Aquest fet 

ho canviarà tot

LA EDUCACIÓN INVISIBLE

Autor: José Manuel Marrasé

Editorial: Narcea

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Quina és l’educació realment útil? Potser cal retrobar-nos en el sentit 

més holístic de la formació, en la gestió dinàmica de les emocions 

i de la motivació. A les aules, cal tenir presents verbs com inspirar, 

observar, comunicar, pensar…, que afavoreixin ambients optimistes, 

que impulsin el coneixement compartit i crític
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TINC UN TANC DE JOGUINA

Autor: Pere Martí

Editorial: Akiara

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

ULL DE VELLUT

Autors: Hermínia Mas i Josep-

Francesc Delgado

Editorial: Edicions el roure de 

Can Roca

Lloc i data de publicació:

la Garriga, 2019

HYBRIDA

Autora: Mònica Miró Vinaixa

Editorial: Godall edicions

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

DETERMINACIÓ NACIONAL

Autor: Juan Carlos Moreno 

Cabrera

Traductor: Jordi Solé Canardons

Editorial: Voliana Edicions

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Àlbum il·lustrat basat en un poema que ens fa reflexionar sobre la 

banalització de la guerra a la societat actual i que convida els lectors 

(infants, joves o adults) a fer petits gestos per apropar-nos a la pau

Any 1920, som al Berguedà. El pare de l’Hermínia veu unes someres 

que han estat atacades per un os. Però l’Hermínia marxa muntanya 

amunt amb el ramat, cap als Rasos de Peguera, a les pastures d’estiu, 

i no té por; li ha costat de convèncer el pare per fer de pastora perquè 

la feina està reservada als homes

La destil·lada poesia breu neix d’una brillant síntesi d’emoció i 

pensament, de nota sensorial i indagació moral, de reminiscència 

i prospecció. En els haikus i tankes de l’obra conflueixen la tradició 

occidental, i l’oriental

En aquest assaig es relaten i detallen les iniciatives del poble català 

per veure reconegut el dret a l’autodeterminació i la reacció en contra 

del nacionalisme espanyolista en el període que va des del 2009, amb 

les primeres consultes populars d’autodeterminació a Catalunya, fins a 

l’octubre del 2018 

EL NIÑO FILÓSOFO Y EL ARTE

Autor: Jordi Nomen Recio

Editorial: Arpa

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

Aquest llibre és la segona entrega de la biblioteca de filosofia per 

a nens de Jordi Nomen. En aquesta ocasió traça els ponts entre la 

filosofia i l’art amb l’objectiu de promoure el desenvolupament del 

pensament creatiu i la sensibilitat estètica en la infància
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PELL

Autora: Mercè Pardo Pastor

Editorial: Voliana Edicions

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

CIMS I MIRADORS DEL 
VALLÈS. CAMINADES PER 
PAISATGES SINGULARS

Autor: Aleix Puente Vila-Massana

Editorial: Farell

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2018

SÍNDROME DE GILLES DE 
LA TOURETTE I EDUCACIÓ 
ESCOLAR

Autor: Ramon Pujades i Beneit

Editorial: Horsori

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

SAMUEL MORERA. ALCALDE 
REPUBLICÀ DE TERRASSA

Autor: Josep Puy

Editorial: Fundació Irla

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

Pell recull contes que indaguen en la fragilitat, les mesquineses, el 

poder i les riqueses del cos que som. Amb una veu visceral, sincera i 

un treball minuciós del conte, l’autora convida el lector a descobrir la 

poesia dels petits detalls i la brutalitat de les emocions inevitables

Cims i Miradors del Vallès és un recull d’itineraris per pujar al cim dels 

principals massissos que envolten la plana vallesana. El repte físic que 

pot suposar arribar al punt més elevat de les muntanyes vallesanes 

queda recompensat per les vistes panoràmiques 

La Síndrome de Gilles de la Tourette és una condició neurològica que 

consisteix a fer tics nerviosos motors i vocals crònics. Qui no coneix 

aquesta condició pot donar respostes educatives inconvenients i sovint 

contraproduents a una conducta potser disruptiva però involuntària

Samuel Morera Ribas (1889-1969) fou el paradigma del compromís 

cívic, cultural i polític per a la gent d’esquerres i de progrés de la ciutat 

de Terrassa en temps de la República i de la Guerra Civil. Va participar 

en la fundació d’Esquerra Republicana i fou alcalde en cinc ocasions 

entre el 1931 i el 1937

EL DONYET PERDUT

Autores: Sílvia Romero i Alícia Gili

Editorial: Edicions SECC 

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2018 

Nans, revivents, dones d’aigua, encantades, dips, minairons, i sí, un 

donyet perdut! Una història de batalles èpiques, portals màgics i mons 

paral·lels on els humans, malgrat les diferències, acabaran creant 

llaços amb els éssers màgics. I on les forces fosques, que volen 

obtenir el poder, no s’aturaran davant de res
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MOT PER MOT. LITERATURES 
D’INFANT

Autora: Roser Ros Vilanova

Editorial: Rosa Sensat, Col·lecció 

Temes d’Infància 74

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

ELOGI DE LA SET (ELOGIO 
DELLA SETE)

Autor: José Tolentino Mendonça

Editorial: Claret

Traductor: Josep Ruaix i Vinyet

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

CRIST VIU (CHRISTUS VIVIT)

Autor: Papa Francesc

Editorial: Claret

Traductor: Josep Ruaix i Vinyet

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2019

SUPERMENTES. RECONOCER 
LAS ALTAS CAPACIDADES EN 
LA INFANCIA

Autora: Esther Secanilla

Editorial: Gedisa

Lloc i data de publicació:

Barcelona, 2019

El llibre conté una selecció harmònica de peces verbals de diferents 

gèneres literaris, amarada amb uns breus apunts sobre com l’autora 

defineix les literatures d’infant

Text dels exercicis espirituals predicats al papa Francesc i a la Cúria 

romana durant la quaresma de l’any 2018 per aquest arquebisbe 

portuguès, especialista en Sagrada Escriptura i responsable de l’Arxiu 

i la Biblioteca del Vaticà

Exhortació apostòlica postsinodal adreçada als joves i a tot el poble de 

Déu. Publicada dins la col·lecció “Documents del Magisteri”, núm. 69

El llibre ofereix una visió àmplia sobre les altes capacitats, 

conceptualitzant termes i fent èmfasi en la necessitat de fer un 

diagnòstic per part de professionals experts

PASSIÓ PEL CONTE

Autors: Jordi Solé Canardons i 

altres

Editorial: Voliana edicions

Lloc i data de publicació: 

Barcelona, 2018

Hi trobareu una primera part amb 6 articles que parlen de 

diversos aspectes del conte i una segona part amb 32 contes 

(entre 3 i 6 pàgines). 36 autors que ens transporten a la dimensió 

desconeguda del conte
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