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«La fi del món» a París
C/IRLHS FONTSERE

París, en els anys
:^^ adversos de lexiü,
&. durant la Segona
Guerra Mundial, Rafael Tasis i Marca
va escriure «... menlre a Catalunya
segueix interdita tota manifestació
pública de l'idioma, el Ilibre cátala de
iuxe dona els seus primers passos,
Aquest fenomen, que sembla una
contradicció deisfets socials i intellectuals que travessa la nostra cultura, és
evident.
Tasis es refereix a les edicions illustrades que Emili Grau Sala, Antoni
Clavé i jo mateix vam emprendre en
Ierres franceses. «Fet i fet», continua
escrivint Rafael Tasis, «fidels a les
característiques del genere, una narració com La F¡ del Món a Girona.
prou coneguda deis nombrosos lectors que admiren l'art narratiu de Joaquim Ruyra, mereix evidentment
d'ésser presentada amb la interpretado gráfica que les seves imalges suggereixen a un artista catalá>>.
A cavall deis periodes bél-lic i postbéllic, durant els quals vaig exercir
d'artista-editor de Ilibres de Iuxe a
tiratge limitat, illustrats amb aiguaforts,
boixos I litografíes origináis tirados a
les meves premses a má i sota la meva
direcció personal, Rafael Tasis fou el
meu conseller literari. Jo desitjava iHustrar un Ilibre sobre la ciutat de Girona
després de les Odes que vaig illustrar
amb aiguaforts sobre Barcelona, la
meva ciutat natal, i en Tasis em va
recomanar llegir les narracions de
Ruyra.
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De La f\ del Món a Girona em va
copsar la tragedia deis que -^confessaven llurs pecáis en veu alta», com
feien els cristians primitius i avui ho fan
encara els negres de Harlem; ia
punyent descripció de la processó
que desemboca a la plaga de la Catedral, «al peu d'aquella grandiosa i
altissima escalinata que serveix de
peanya al temple gegantí». Foren en
particular aqüestes escenes apocaliptiques les que em feren decidir illustrar el relat que Ruyra centra en la
ciutat de Girona.
Jo sóc un pintor que ha pintat poc.
Un mandra actiu que s'ha interessat
mes per participar, dalguna manera,
en la "circumstáncia>í que en cada
moment m'ha tocat de viure. que no
passar-me el dia de tal hora a tal altra
pintant. I la «circumstáncia» en aquells
faíídics anys quarania, era l'anorreamení total de la nostra cultura a Catalunya. Vaig tractar, dones, de
perseverar, de portar el meu grá de
sorra a la continuítat.,,
D'altra banda, m'he passat mes
horas remenanl Ilibres en la Bibliothéque Nationale de París i en la Public
Library de Nova York, que en el taller
davant del cavallet. Voltaire em va suggerir el lema que vaig emprar com a
divisa en les meves edicions: «II faut
cultiver notre jardín»; i un papirus
egipci de l'época del Novell Imperi, el
Chester Beatty IV. em va assenyalar el
camí a seguir Diu així: <<,,. I'homemor,
el seu eos esdevé pols, tots els seus
semblants tornen a la térra; pero el llibre fará que el seu record siguí transmés de boca en boca, mes val un
Ilibre que una sólida casa, mes que
un temple d'occident, mes i tot que un
fort castell o que una estela erigida en
un santuari».
Pero la inspirado per a les iHustracions sobre Girona me la va proporcionar el relaí de Joaquim Ruyra. Per
executar les iHustracions, vaig prendre,
préviament, una serie d'apunts del
natural aprofintant la meva relació
amb les actnus que llavors interpretaven La Maison de Bernarda de García Lorca, en el Studio des Champs
Eysées —obra per a la qual jo havia
dissenyat el vestuari 11'escenografía—,
D'aquesta manera, per al grup de
dones que figura en la litografía frontispici del Ilibre, van fer-me gráciosament de model les artistes Germaine
Kergean, de la Comedie Frangaise,
Jeanne Hardeyn, Germaine Michel i
Silvia Monfort; i per ais personatges
masculins, el jove actor Michel Marsay.

A la pagina de ¡'esquerra.
apunts inédits a la ploma de
Caries Fontseté. fels a París
com a preparado de les
lllustracions de La li del
món a Girona. En aquesta
página, a la 49 i a la
portada, tres de les
litograíies que omaven
redíció de! Ilibre.

Caries Fontseré és fctcgraf, carlelhsla i pintor.
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PREMISRECVLL 1990
anyXXVI
CONVOCATORIA

PREMIS

BASES

dcLs Prcmis Recvll
que serán atorgats
el diumenge
dia4dcmargde 1990

NARRACIÓ
Francesc Puig i Llensa

a) l-'ls uebidls han do ser ¡n¿<liiv i eti e;nalii Shan de
preseniLir CÍUL- cñpios u d<ib!e e^p;n amb el nnm i
I adrci,'adcl autor, Nupodeneiincursariri.-|i;illS!!uardOnats en ahres eenámcns.

díiiai amb UXl.Odll ptcs. i la puhlicació a la col.lecció
«Premis Recvll». a una narrado n uonjuní de narraciuii.-., I£!(lcnsiri míninia 30 fnlis.

POESÍA
Ribas i Carreras
iloi;ii anih 125.í>W,lplc;i.. a un recuü de pocmcs.

Déiem l'iiny passat, en celebrar el 25é. aniverüari
deis FYemis, que volícm que constituís un esdcvenimeni que ens esperones a continuar i que fossin
d'utilitat al nostre País i a la riostra liengua. Per
aixó, amb delJi, convoquen! aquesta vini-i-s¡sena
edicto lot celebram un esdcvenimcnt iniponant: el
500 aniversari de la imprcssió del primer llibre en
llengua caialana, la novel.la TJR ANT LO BLANC
de Joanoi Manorell. És peraixóque convoquemel
prenii d'assaig inspiranl-nos en aqueslaefeméride,
i que fl dediqucm a les Publicacionsen Caíala al
llarg de la historia, al llarj^ d'iiquesis 500 anys.
També convoquem un premi extraordinari a la memoria del mcsrrc Joaquim Ruyra, just quan es
compleix el 50é. aniversari de la seva morí. La
sensibilitai d'un bon atnic deis Premis Recvll ha
permes acjuesia convocatoria, tínica, a la memoria
del Mcslre,
Scnse perdre els on'gens i amb la mirada cap ai
futur, esperem amb il.lusió el resullal d'aquesta
nova convocatoria.

«RF(TLL

ASSAIG
JosepAmeÜler
doiat amb 2[)0.(XX) ptes.. a un assaig míniín de %\ foli.*;,
subn.- «Les publicaLions en caíala». Es poi cscollir
quaisevol cp(x:a o-aspccte. des deis scus inicis llns ais
nosires dics.

RETRAT LITERARI
Rafel Cornelia
dniat umb 7.'i.(XKl pies., a un rcirat literari i entrevista
d'un pcr^onaiiic (amb il.lustracifí yríNka). Exlciivió
mínima 15 folis,

TEATRE
Salvador Reynaldos
doial amb 75.(XX) pies., a una obra inódiía de teatrc.

PREMI "ALBA DE PRIMA"
i:on\neat i;n moliu del 5(1 aniversari di; la mort de
Juaquim Ruyra, doiai amb 15(I.(XJ(Í pies, i la publieacic3, a un treball sübru JÜAQUIM RUYRA (pcr^onalitat literaria -vida/obra- de Ruyra).

'l|l>

hj Alapnnierapiígina eal rerccmsiiind premí al qual
es ccincursu.
c) Caltrunielre'lsaRECVLL(.\pariatdeCorTeuN. 11,
BLANESl ahans del dia 31 dede.sembred'en¡;uany.
d) El jurai poi declarareis pn:m¡s deserus o conccdir
:tL:L•l:sitsc^ll(^t•d'al(1r^ar-losi,donada)a:live^S1laldcl.s
prcnusqueatortiacsiaracultai a nrjianil/ar-sede manera
adieni ielÍL;ii;,aixicomaduraiL'mie les consultes que
ca'^ui nponunes en cada especialitat.
t] Els premiáis, duraní IK mesos des de IJ eonecssiú.
codiranla prioniat depuhlicacirt a RECVLL, i Timport
deis premi.'; será cun.v:idcral un acompic sobre els dren
d'auíor, tot cun'ier\'ant la pnipietm iniel.leciiial de les
sevcs ohres.
O El cnmracic d'cdicirt a siynar ix:r ambdues parís
s'ajusiara a la nonnativa le^al vitieni
g) Cadu veya<ia que es publ]i|ui un trehall prcmiat
caldrD icrconsiarelpremi ;uiiblaiiHlieae¡f)"Convocat
per lu rovi.sia RECVLL de Blancsh) RECVLL no s'oblii!a a retomar elsirebjHsiiopremiats els quals pndran xi n:tirats d Industria Grüllea
Mnni.serrai, S.A., Anselm Clave, 74, ESlanes, Tel.
33 02 98. a pimir dcK quin/e dies segiienls ;i ki dala
d'aiorgameni i durant un pcriode de tres mesos.
i^ La partieipacití en el concurs compona l'acccpiació
íntcjira de les ha.ses que el regeixen.
jj L'adjudicaciíi seríi leta |x:runjur;it lomiin per Joan
Colomines i Puig. presideni, Joan Arjicnté. liencí Ribiis, Jauíiic Reixiich, Salvador Ríieii. .Mana Ribas i
Llortns i Mana del VihirPuig, seirelária.
IDanes. setembrc lyií'J

BLANES

