Carme Karr
a la ^Vila morta^^
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C«nnij R'arr,
escriptríra \ fi^mini-Atü
(Barcehma,
J8Ó5-Í943J.
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han coni]3lei-l cÍnL[uaiUa anys de la inorL de Carme Karn esciiplorii i L'ducadura. rigLiia
indispensable del reminisme cátala del comeníament de segle.
El nom de Carme Karr va Ilijial cstrelamcíil ais IIIL-US rccurtis d'iiiraiilesa. Rnirc els llibres que vaig llegir. al cnslaf liel Nairí.'i LIC Lola Aiiglada. L'Lsirclla de Josep .k)iK|Licra,
les Hisidries per a noi.s de Barradas, El\ Jiciis de ¡a meva cscula tle Salval-Papasseit. els
Comes de .lacoh i (¡riniin iratliiYls per Riba o Ics Roiulalles ¿l'Anderseu IraduÍLles per Canter i Maiienl.
lii ocupaven un lloc dcstacal -i no sois per la grandíU'ia del vükini- els Cítenlos a mis nietos de Carine
Karr, editats a Burgos l'any 1932; conservo una inemüria vivida d'aquells relats transparents.
Amb els anys, vaig saber que. contra lotes les aparences. Carme Karr i AHbnseli era catalana,
naseuda a Barcelona de pare franets d'origcn aletiiany i de mare iuiliana: t|ue s'bavia casal anib el
base Josep María de Lasarte i de Janer i que era Tavia de dos calalans tan notables ctím els germans
Joan i Josep Maria Ainaiid de Lasarte. Des|Diés vnig saber iiiés i niés coses de Carme Karr, de la
seva Itarga activilat periodística, Iligada a un reminisme decidil. que va culminar amb la luntiacit) de
Feminal, revista que VEI propagar duraiit den anys a Catalunya les noves idees que Jlorien a íiun>pa.
Ara, a mes, be deseobcrt ima ines|iera<.la vinculacic'i de Carme Karr amh Giroiia. Rnlie els papers
personáis de TiU'xiu de Caries Rabola bi lia una carta de Tescriptora, de Tany UíOfi. a la qual pertany
aquest expressiu parágraf; «Quins bons amics de valúa real be Irobal Jo a Girona! No sap vosle lo
sovinl que hi pensó en aL|Liella vÜii morhi. en la ciual per a mi viuen tinits i tan bons records d"una
ben curta estada. I tinc una pena, seinpre L|Lie bi pensó, en Girona. en tot at|uell Eniponla on taiits
amics bi linc escampats... És no tenir-los lots mes a la vora o L[ue les coses de la vida no cm pcrmetin sovinl anar a estrényer les
bones inans de lois aquells que
recordó amb vera afeccio...».
L'any 1906. quan aixo va ser
escrit. ¡inperaven entre els escriptors catalans la llegenda i la
moda de la Girona espectral,
paral'lela a ¡imites, hi luone de
G e o r g e s R o d e n b a c h . Aquell
mateix any. sola el pseudonim
d'Olegucr Recó. Josep Carner
parlava encara d ' u n a Girona
a g ó n i c a i t a c i t u r n a , d"hores
immobils i de tontbes eternes.
Carme Karr, en canvi, ja subraillava Texpressió rÜa mona com
qui la posa en i|üestió. peri|ue
liavia descobert l'altra cara del
mite: la Girona viva de dius que
mes endavant evocarien Eugeni
d ' O r s . Xavier Montsalvatge o
Tomas Garcé.s. Havia comprt>vat que el g i r o n í , a m b fama
d ' e i x u t i e s q u e r p . p o d i a ser
també cordial i accíllidor. capac
de suscitar aleetes iiTcvocables.
En aixo també, com en el
feminisme militan! i en altres
a e t i t u d s . C a r m e Karr es va
avanzar al seu temps.
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La literatura
del foc

D

eis inceiKÜs forestuls que h:in üssolal nqiicsl csliu la Selva i alires indrets
del país ja se'ii |iarki degiiLlameiil en reüiuirial ti"aqiiesi número. Si no fos
així. no gosariü pas abordar el tema des iriiii aiigle lan inoperanl i. si es
vol. tan frívol coiii el de la lileraliii-a,
Coinplcrt. pero. at|iiell coiiipromís IVinímienial anib la eriia realiíat deis toes i deis seiis estralls. cm senu) eapLií,' d'afegir-hi seiise mala consciéiK'ia aquesl eomeiilaii esirictamenl marginal.
El cas és que els grans focs forestáis es troben vineulals. entre iiosaltres, a inoblidables pagines liiei-aries. Del Tamos l'oc de les Gavarres de l^>2X. en va
sortir perJLidicat Cüiii a propielari .íoaquim Ruyra, i eil
mateix, «f'on^a empobrit peí desasti'c». va esei'iure.
eom y portie del Ilibrc li^niiv Jlanic.'i. algunes descripcion.s punyents deis resullats del ealaelisnie; «Tot es
apagat; apagal de j'oc i apagat també d'alegria i de
vida. Hores i bores de caiiii durant les quals el vianant, valí rera valL serra rera serra. no descobreix res
mes que una selva moría, una Ierra encendrada. unes
cases niig cremades. si no desiriiídes del tot. un cel
sense oeells i un aire scnse reniors>>.
Priidenci Bertrana, en canvi. va dedicar mulles
planes de la novel-la l'hereu a descriure mi Toe de viu
en viu. amb lols els delalls dramalics de la seva pn>pLigació i de la Iluila acamissada per a la seva exlinció.
Son la crónica viseiida tPalgun inccndi leal que ell
devia contemplar a les seves Ierres de l'Bspana. OXLICtament les mateixes que ara han eslal airasades per les
Hames. Per aixo, ¡lerqné el paisalgc és idcnlic i els
focs s'assemblen mimeticament l'un a raltrc. el seu
relat de fa mes de seixanta anys pol servir per il-liistrar a m b la m á x i m a precisió la patética rcalital
d'aquesl estiu: «El griip d'arbres és embolcaliat d'un remolí'de j'mn. Les cap<^-anes es retorcen furiosament. com si una regolfada ciclónica les bagues enveslides. Una ona de xardor
irresistible, asfixianl. es lleui^a damunt d'lnnocenci i deis bosquerols. tan sobio.sa i abrivada
que els causa la mateixa sensació que si els pelaquegessiu amb un gran llenyol empapal
d'aigiia bullent. Albora, coiii un plomall apoleíisic d'iin castcll de focs d'ariil'ici. son projec(ades a Taire no sois les giispií'es i els creniallots. sino també branques enteres que deseriuen paraboles en l'espai a guisa de biímbes incendÍL^ries. Per un instanl les Clames encaslellades vciiccrcn la llum del sol emp^d-lidida per la griiixiíria del l'mii. Els homes han fet un
movimcnl insiimiu de reliocés sense, pció. perdre de vista ai|uella mena de críuer gitadorde
la lava destructora. Llavors s'adonaren que uns quanls boscalls abrandals bavien tiaspassat
Pespai net de cosa inflamable que clls, a guisa de trinxei-a. havien oposal a Pinvasor. Amatents, a risc de socarrimar-se la pell amb TLirdencia de la pr6xim;t i enorme foguera, vint.
trenta bosqueixils, polser mes. lol esgriniint ramassos, tramecs i podalls. cauen damunt
aquella mena de torxes, la llama de les qiials comcni^-ava de fer rebrollar Pincendi...»
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dií Rruíirio de Vdasco
pera un amic
¿c Cíinnc K'íirr.

Taní de bo que aquesta literatura, iguabnent vídida por documental' el passai cimi per
descriure el preseiU, sigiii - c o m volia Ruyra- una litcratm'a eiure Jhiines: entre les llames
destructores del foc i les llames abrandades de la solidaritai,
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