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Sopar deis premis Bertrana, al pati de la Casa de Cultura de Girona. I'any 1983.

Tres décades de desert
entre un esclat i un boom
XAVIER XARGAY

A les comarques gironines, la literatura inicia el segle XX amb un evident esclat de brillantor, de modernitat
i d'ambició. Un grup d'amics, coneguts, a l'ombra del catalanisme polític, aportaren el seu treball i íes
seves creacions a la modernització del país. La consolidació arriba just després del noucentisme, tant amb
l'avantguarda com amb la professionalització deis periodistes (Pía, Gaziel, Ferran). La Guerra Civil ho va
esventrar tot; i en el desert cultural de les gairebé tres décades següents, només algunes flors líhques van
poder sobreviure amb certa dignitat Va caldre esperar ais anys setanta, amb la irrupció de nous poetes i
crítics, per tal que el reviscolament fos consistent i continuat Les décades deis vuitanta i noranta han
suposatel boom deis prosistes, deisfilólegs; una nova época brillant i ambiciosa que, a diferencia de l'inici
de segle, es caracteritza per la individualitat deis seus elements mes que no pas per la unitat de les
propostes estétiques.
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Un sopar literari
La gene del consell de redacció eni va
encarregar un arricie sobre la literatura a les comarques gironines durant el
segle X X . En lloc d'aixó el lector
podrá llegir un dialeg anib un personatge frívol -paria de tot amb la contundencia d ' u n radiotertuliá-, b o n
gurniet - c m va citar al Motel E m pordá-, misterios - n o es deixa fotografiar ni sorrint del súper- i capai; de
donar fe de qualsevol cosa. Tot i la
falta de rigor i professionalitat de l'articulista, que cedeix la páranla a un
personatge de reconeguda manca de
fiabilitat académica, els demano que
siguin benévols en la lectura. Per cert,
el personatge és en Botxenski: va escolÜr els plats del sopar i se'n va anar
enfadat i sense pagar la seva part (ni la
nieva, óbvianient).
- C o m plantejarás l'ardcle? Vull
dir: hi cabrá qualsevol lletraferit o
només els grans autors? En Miquel
Blandí, Ilibreter de Banyoles, prepara
un diccioiiari d'autors banyolins. Saps
quants n"ha comptat des de 1939...?
Vuitanta! Vuitanta persones que han
aconseguit publicar un Ilibre o veure
representada una obra de teatre! Es
una passada! Si Banyoles, la quarta
població anib major nombre de p u blicacions periódiques d'aquest segle,
té vuitanta escriptors, quants en tindran G i r o n a , O l o t o Figueres? I
quants Palafrugell, la Bisbal, Palamós,
Blanes o Sant Feliu d e G u í x o l s ?
Tindras teca per a moka estona, .YIIÍÍ'!
-Dones...?

-Mira, aquest matí encara deia a
uns francesos amics meus que per entendre la literatura catalana d'aquest
segle agónic s'han de llegir tres gironins importants, básics: en Ruyra, en
Pía i en Comadira. - I amb un aixecament de celles estil Cary Grant, va
afegir:- Els dos últims eren cíars; el
primer, el portava la rima... Veurás:
parlar deis autors gironias (o d'autors
comarcáis, locáis, tant és) pot ser perillos, perqué en el mateix sac hi p o t

Aurora Bertrana, membre del Jurat del premi que porta
el nom del seu pare, a la festa de concessió de l'any 1970.

entrar gent amb interessos 1 objecrius
molt diferents. Per a mi hi ha autors
de soca-rel, que serien básics en qual.sevol literatura, A Girona n'lii ha dos,
en Pía i en Comadira. En Pía és un
món ell solet, és un estil; qualsevol
prosista cátala ha hagut d'assumir o de
fer l'estort;: per desenipallegar-se de
Pía. A mes de la importancia estilísrica, literaria, histórica, de mestratge de
la seva obra immensa, per a mi en Pía
té una importancia cabdal: a diferencia
deis novel-listes rurals, ha transforiiiat
el localisme cátala en un tema d'interés universal; és un puntal en la m o dernització de la literatura catalana. En
Comadira és un deis niillors poetes catalans deis darrers trenta anys d'aquest
segle, j o rinc una certa debilitat per ell,
els seus textos em produeLxen la mateixa esgarrifan^a que els deis grans
autors: «No puc negar que em trasbalsa una for^a obscura que se m'endú i
em torna», podria dir parafi-asejant-lo,
o, citant-lo tcxtualment: «La poesia és

una mica com l'amor: millor no parlar-ne gaire i fer el que bonament es
pugui. Fer». En el meu cas, llegir.
M'agrada com. parrint de la materia,
sap transcendir-la amb una ambició (o
nostalgia) d'absolut gens pretensiosa;
m'agrada la manera com el seu llenguatge precís i la contundencia sensible de les seves imatges em fan senrir
semblant seu, germá seu; m'agrada
com ens fa descobrir les nostres mines
i cisternes i pous de terrors; m'agrada
el cóctel de culturalisme, intehligéncia,
rigor i sensibiJitat; em diverteix la seva
ironia, crítica i sagnant, a vegades; respecto el seu compromís... En sóc un
fí¡¡¡, qué hi farem! Llavors rindríem els
autors h i s t ó r i c a m e n t i m p o r t a n t s ,
aquells que son necessaris per al manteniment i superado d'una tradició
concreta. Poden ser magnífics autors
com Víctor Cátala, Ruyra, Bertrana,
M. Ángels Anglada, De Palol, Caries
Rahola, Fages de Climent, Gironella...
U n tercer grup el formarien els es-

• * Rl-:V1STA ílh GlRONA M-

2 r 0 5 ¿j N U M . 2 0 0 M A I C - I U N Y

2000

LA CREACIÓ LITERARIA

criptors locáis, glories loc^ils desconegiides niés enllá deis respectius municipis. Per parlar d'aquest grup cal procurar ser honest: t'hi pots trobar
pedants, escriptorets pretensiosos
que, malgrat no vulguin reconéixerho, niostren una ¡ilarmant manca de
capacitar expressiva. es troben en
l'etapa arqueológica de l'evolució
poética; t'hi pocs trobar gent anib un
bagatge cultural impressionant I amb
un gust i una sensibilitat que ja voldrien teñir nioltes suposades patums,
gent que tendeix a la poesía o a la
narració costumista i gent que es dedica a la historiografía local: hi ha
vertaders erudits. I un quart i darrer
grup seria e! torniat pels autors actuáis (els mésjoves, és ciar), que poden derivar cap a qualsevol deis tres
grups anteriors; el temps, la crítica i
les seves capacitáis ho dirán. Qué et
semblaría comeníiar l'artícle amb una
classificacíó d'aquest tipus?
-Poc acadéniic, no?
Va esclatar en una rialla d'agra'íment.
-Sí, pero tant és. Parlar de literatura és una passió, una forma de vida.

Salvador Oliva.

De literatura, només se n'hauria de
parlar en tertulies, mai a classe! Seria
mes vital, i mes ríe, í menys arqueológic, no?
- N o ho sé... -Es va fer un siienci
llarg.- Hi ha un parell de temes que...
O sigui, a l'artícle tu paríaries de l'Espriu?
-Ja hi som! La dcnominació
d'orígen! Quí sera vcdella ben criada
í quí no, no?
-Sí vols dír-ho aíxí...
- O n el posem, l'Espriu, nascut a
Santa Coloma de Farners, pero que
viu des deis dos anys a Barcelona, fa
d'Arenys el seu mite literari i acaba escrivint algún text sobre el seu poblé
nata!? I no ens quedem amb l'Espriu:
¿en Bofill i Mates, nascut a Olot pero
que canvia les muntanyes garrotxines
per les del Montseny: o un altre olotí,
en Joan Teixídor; o en Joan Tríadú, fill
de Ribes de Freser; o Gazíel, nascut a
Sant Felíu de Guíxols; o l'Alexandre
Gali, fill de Camprodon? 1 qué en fem
d'en Javier Cercas, nascut a Ibahernando i instal'lat a Gírona, o d'en Roberto Bolaño, xílé resident a Blanes? I
en Míquel Llor, que va exercir d'antiquarí a Tossa; o la Mercé Rodoreda,
que s'estava a Santa Cristina d'Aro; o
en Raímon Casellas, que va morir a
Sant Joan de les Abadesses; o en Terencí Moix, en Vázquez Montalbán o
en Félix de Azúa o en Gil de Bíedma,
que teñen, o teníen, cases a l'Empordá?... Jo padaria de dos, per la seva
relativa milítáncia: en Joan Teixídor i
en Javier Cercas. Peí que fa ais altres...
home, ja m'agradaria a mi, ja, dir que
son autors gironins: ímagína't quins
cracs\, i suposo que sí fóssim políticament correctes, hauríem de tractarlos de gironins (per alio de qui nebí,
viu o treballa, etcétera), pero em
sembla que ni els seus interessos, ni
els temes, ni les vívéncies passen per
ser gu-onins... I els tres últims, és com
si volguéssím que l'Ava Gardner o la
Madeleíne Carroll rebessín la Creu
de Sant Jordi a les millors actríus catalanes... I l'altre tema?

Josep María Gironella.

-Aquest ha quedat penjat.
-Dones despenja'l mentre escrius
l'article... Quin és l'altre?
-La relació Girona-Barcelona.
- N o és un tema important. Hi ha
desig d'independéncia i autoafirmació, pero també la consciéncia de
necessitat. Quan el meu amíc Toní
Puígverd va publicar la seva noveMa
Paper de vidre, vaig Uegir una entrevista al Puní on deia, mes o menys
(cito amb total imprecísió), que per
teñir un nom reconegut a la literatura catalana cal publicar a Barcelona.
Es inevitable que tingui rao: tenint
un centre cultural i editorial com
Barcelona a quatre passes, acontentar-se amb ser reconegut a Gírona és
una demostracíó palpable de provincíanísme. Si tens ambició literaria
Girona se't fa petita: en Pía és en Pía
perqué va volar de Palafrugell; Bertrana es va haver d'instaMar a Barcelona, igual que Ruyra o Comadira.
Si que pots estar instaMat a "comarques», coni Salvador Oliva o Víctor
Cátala, J.N. Santaeulálía o Viceni,-:
Pagés, Fonalleras o Puígverd, pero
unit amb el cordó umbilical a Barce-
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PERSONATGE5

J o a q u i m Ruyra, La seva llengua literaria -treballada, precisa, rigorosa- accepta el model
fabriá, al qual incorpora solucions léxiques i sintáctiques
própies de la parla
de la gent de la seva
comarca. Les histories deis seus contes
poden anar del drama vibrant a l'humor fantasiós o el detall sentimentalista, tot degudament amanit amb una cosmovisió arrelada
en la fe católica que, o no permet que aparegui el Mai o, si apareix, acaba redimint-lo.
P r u d e n c í B e r t r a n a . Apassionat per
i'art i la natura, seria
el menys ruralista
deis ruralistes. La
ciutat, sobretot Girona, és l'escenari
de les seves principáis obres, Josafat
(1906) ¡les de la
trilogía Entre la térra i els núvols. Fill
ben representatiu de la seva época, íou un
autor conscient de la importancia de !a paraula escrita, de la Iluita per la independencia de l'artista, enfrontatamb unes necessitats espirituals i unes obligacions materials.
Víctor Cátala. És l'autora de Solitud, la
forga expressiva de
la qual, ia seva vimléncia imaginativa
i creativa es poden
trobar, també, a
Drames rurals. Tota
la seva obra -personatges, espais,
anécdotes- está
tenyida d'una visió
tétrica de la vida, d'arrel mes o menys natu-

lona; ani, amb Iiueniet, és tacil. Jo
m ' e s t i m a r i a mes parlar de la i m portancia que té en literatura l'amiscat, el gi"up d'amics: Bertrana, Raiio-

ralista. En les seves descripoions -en té moltíssimes- es decanta per les belleses "feréstegues, d'abim pregón», que no impedeixen
les eventuals notes d'un ürisme delicat.

Josep P í a . Procedent del periodisme, és
un deis autofs de valor más indiscutible de la
literatura catalana d'aquest segle, i, per les
dimensions de la seva producció, deis mes
insólits. Tota la seva obra pretén donar fe del
que ha viscut i del que ha vist, amb una mirada sovint irónica, a vegades adolorida. I en
dona fe amb un estil dar, d'un realisme subjectiu, que descriu amb voluptuositat els detalls concrets que li permeten entendre el
món i explicar-nos-el. Ens el transmet des de
la seva personal concepció de propietari rural, conservador i individualista.
Narcís C o m a d i r a . Diu Enríe Bou: «Comadira s'arrenglera de grat amb els qui pensen que la poesía és un ari:efacíe, la verba(ització lingijística d'una zona de
l'experiéncia, pero amb un carácter autonom envers aquesta. I en el seu cas aquest
joc [...] es constitueix a l'entorn d'uns principis recurrents: des d'una posició egoista,
detecta unes experiéncies sensuais i, hedonísticament, es compiau en la recreado del
que és i del que ha estat. La Realitat i el Desig. |...] Comadira construeix un món autónom [...| que configura la defensa amb qué
s'atansa al món: el tenitori sagrat de fart».
Per l'ambició que mostren les seves obres,
peí domini deis diferents registres lingüístics i
de les técniques narratives, esmentaríem
aquí tres noms mes: J . N . Santaeulália,
V í c e n f Pagés i Javier Cercas.

la. De Palol, Monsalvacje; Oliva,
Oiler, Comadira; Fonalleras, Berga,
Puigverd, Santaeulália; tots aiiiics de
toes. En M o n z ó deia fo era en Pá-

mies), també mes o menys, que és
important teñir amics escriptors per
poder anar a fer toes amb ells. I j o hi
afegeixo que no tan sois és important
perqué t'ajudin a rebre la concessió
d'un premi (queja és important, ja),
sino per un simple i elemental transvasament de coneixements, lectures,
critiques i xafarderies. I no deixaria
de costat el paper de la Universitat
en el reviscolament cultural gironí o,
niillor, en la generalització i arrelament de la cultura, ja que fins llavors
era cosa de quatre Iletraferits. I, és
ciar, si parles d'aixó, també hauries
de parlar del paper de la política, del
cátala a Tescola, de les editorials...
Va deixar anar tot el rotUo sense
parar, movent les mans con un molinet
de cafe. Em va mirar, sarisfet d'eU mateix, i, amb un soniriure murri. va dir:
—Per cert, quan et parlava del premi, no pensava en cap deis d'ara, eh?,
sino en la Festa de la Bellesa, de
1905, els Jocs Floráis palafi-ugellenes
que van ser els primers a donar quartos. El premi havia de ser per zjosafat:
l'avaiava el mecenes que pagava les
5(1(1 pessetes que es donaven per cada
premi (1.500 peles el 1905 eren moltes peles!), en Joan Vergés i Barris,
pero per raons moráis el premi va ser
per a una obra menys polémica i de
menys qualitat, Llu ¡tome bo, del figuerenc Pous i Pagés. Q u é hauria
passat si el president del jurat bagues
estat, com estava previst, en Maragall?
Literatura ficció!
Tot just ara, mentre estic transcrivint l'entrevista, m'adono que li hauria d'haver demanat que argumentes
millor la seva cla.ssificació d'autors. A
mi, la selecció deis dos autors em
sembla prou correcta, en canvi trobo
discutible deixar-ho només en dos.
Víctor Cátala, Ruyra i Bertrana em
semblen autors importants, que van
crear unes novel-Íes, contes en el cas
de Ruyra, d'una for9a i una qualitat
lloables considerant l'erm noveMístic
en q u e varen néixer. És cert q u e
d e u e n ser c o n t e m p o r a n i s de, per
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Acte de concessió del premi Just M. Casero-

exemple, Gidc o Prousc, pero sense
amb prou feines tradició narrativa
moderna crear Solxiná, Draines nimls.
Josafüi o Piíiya ilc ivsú no está a l'abast
de qualsevol.
A en Botxenski li liauria d'haver
demanat si posaria ai mateix sac els
traductors com Salvador Oliva (traduir tota Tobra dramática de Shakespeare en un cátala m o d e r n , que. a
rnés, serveixi per al doblatge té un
niérit i una importancia indiscudbles)
o Modest Prats, que ha brodat la versió de Fcdra, de Racine, que ja liavia
tradui't R u y r a . I t r a d u c t o r s de
novelles angleses d'aquest segle. com
Ernest Riera o Jordi Arbonés, jordi
Lários o M o n t s e Lunati. d ' a u t o r s
grecs com Eusebi Ayensa o Antoni
Góngora, de chissics com mossén Frederic Glasear o Maríángela Vilallonga
o Miqíiel Sitjar, de haikús japonesos
com J.N. Santaeulalia, de poesia italiana com Comadira, on els col-locaría
^n Botxenski? Depenent de la qualitat
de la tradúcelo o de la qualitat de
l'obra tradujda? En parlaría, ell?

Les seves darreres paraules varen
coincidir anib ¡'arribada deis príniers
plats, i el mot «ficció» semblava defínir-los. Jo no em vaií^ escoltar les explicacions del cambrer, a qui Botxenski c o n t e m p l a v a a m b aire de
gurmet beatific, d'arravatament mísdc. La seva mirada lliscava deis llavis
del cambrer al plat i del plat ais llavis
del cambrer. Després. en Botxenski
va deixar que la seva mirada naufragues en rinfinit reces espiritual que li
oferien aquells cinc tastets.
-Ara, deixa'm menjar. Si el silenci
et pesa massa, pots donar un cop d'uil
a aquests quatre papers. a veure si et
son útils.

—ja surt e¡ mestretites...
Com diu aquell poema de Comadira sobre el llimac a la terrassa?
"Sents un fasric profund que se't posa
/ ais llavis despecdus de menyspreu. /
T'aixeques, surts i, amb un cop cié
peu rápid, / vols esclafar-iiie». Em
vaig sentir com el llimac, cotiscíent
que ell no relliscana.
-També podries Éer una classificació per comarques, o per pobles, com
Tantologia deis poetes empordanesos
de la Ií.enaixen(;:a d'en^á que va publicar en Joan Perreros, o de narradors, com el Tapís, de Lourdes Güell.
O provar-ne una altra de temática,
com les antologies que varen fer en
NarciVJordi Aragó sobre els poetes a
Girona o en Joan Gratacós amb textos sobre l'estany de Banyoles...

Amb un gest de camell de cantonada, es va rreure de l'americana un
plec de fulls doblcgats que va deixar
sobre la taula, a la nieva esquerra. Era
una cronologia sobre els fets mes importants de la literatura gironina del
segle X X . C o m que una pregunta
em bullia peí cap. ni m'ho vaig mirar:

Va callar de sobte. Em devia deixar per inútil. Amb aires de suficiencia, es va treure un plec de tblis d'una
aitra butxaca, que duien el següent dtoi. ben centrat:

-1 no seria niillor comentar Farticle amb una periodització?

"Esbós d'una periodització de la
literatura a les comarques gironines
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CRONOLOGÍA

1902 Publicado de Vida i de L'Enderroch. Convocatoria deis Jocs Floráis a Girona.
1903 Díssolució de rAssociacíó Literaria de Girona i del Certamen Literario.
1905 Festa de la Bellesa a Paiafrugell. Primera liibres del modernisme gironí: Roses, De Palol; Pequeños ensayos. Caries Rahola;
So/ítud, Víctor Cátala.
1906 Publicado de Josafat, de Berüana, que guanya el concurs d'EI
Poblé Cátala amb Naufrags.
1908 Exposició deis primers treballs de Rafael Masó.
1909 De Palol guanya el premi d'B Poblé Cátala amb Camide l!um.
1911 Masó publica poemes a l'Almanach deis Noucentistes. Bertrana publica Proses barbares.
1913 Festa Inaugural de rAssociacíó Athenea, que funciona fins al
1917 i imposa el noucentisme a Girona.
1914 Tban-ats funda i dirigeix Cultura, revista pont entre modemisme
I noucentisme.
1920 Palol estrena a Barcelona la seva primera obra teatral, Senyoreta Enigma.
1922 MorXavierMonsalvatje.
1922 Constitudó de l'Ateneu gironí, el primer presiden! del qual és
Caries Rallóla.
1923 Caries Rahola, membre de la Relal Academia de les Bones Uetres.
1925 Publicado del primer lllbre de Josep Pía, Coses vistes.
1931 Bertrana inicia la trilogía Entre la térra i els núvols, acabada el
19391 publicada el 1948.
1935 Mor Rafael Masó.
1936 Esclata la Guen'a Civil. Bertrana, president deis Jocs Floráis.
1939 Empresonament i afusellament de Caries Rahola. Mort de Joaquim Ruyra.
1941 MortdePrudend Bertrana.
1942 Publicado del primer lllbre legalitzat en cátala després de la
guerra: Rosa mística, de Mossén Ge¡s.
1946 Viatge a Catalunya, de Josep Pia, inicia la coMecció El Dofí, de
Destino.
1948 Joan Casulá funda a Olot la Biblioteca Olotina, que arriba a imprimlrunscenttítols.
1950 Publicado del primer lllbre de creado en cátala a la Girona de
postguerra: Cangons del color del temps, de Maria Castanyer.

durant el segle XX. Per Botxenski.
"Podrícm dir, a grans trets, que la
literatura gironina durant aquest segle ha patit, potser accentuats, els
avatars de la literatura catalana: les
époques de lirillantor s'han viscut
amb intensitat, pero molt mes intens
ha estat el desgavell en époques de
vaques üaques.

A Blanes es torna a publicar la revista Recuil, alhora que es
convoca el premi amb el mateix nom.
1951 Edició de les obres completes de Víctor Cátala.
1952 L'entenament a Barcelona de Pous i Pagés esdevé un simulaere de manifestado, amb els consegüents detinguts.
1954 Mossén Pere Ribot organitza a la parroquia de Riells de Montseny la Festa Poética. A Rgueres es funda la revista Canigó,
que el 1975 passa a editar-se a Barcelona.
1955 Es toma a publicar lafiewstade Gerona.
1965 Es crea el premi literari per a poetes inédits Amadeu Oller, que
diversos gironins guanyaran en diferents convocatóries. Es publica Presencia, a Girona. Mor MIquel de Palol.
1966 Publicado ú'EI quaüern gris, de Josep Pía, volum amb qué
s'inicia redició de les seves obres completes a Destino. Mor
Caterina Albert, S'instauren els premis Ciutat d'Olot i els de
CassádelaSelva.
1968 Creació persubscripdó popular del premi Prudend Bertrana,
en oposidó a l'lnmortal Ciudad de Gerona.
1973 Creado de la fundado 1 biblioteca Josep Pía, a Paiafrugell.
1978 Maria Ángeis Anglada guanya el Josep Pía amb la seva primera
novel'la, Les cioses. El mateix premi el guanyará, anys a venir,
M. Mercé Roca.
1981 Creació del premi Just Casero de narrativa, organitzat per la Lllbre ria 22. Mor Josep Pía.
1982 M. Ángeis Gardella guanya amb Un armariet... el premi de la
Crítica; l'any següent guanyará ei Folch ¡Torres.
1983 El soldat rosa, de Francesc Prats, obté el Vicent Andrés Esíellés.
1985 M. Mercé Roca guanya el premi Víctor Cátala; posteriorment
guanyará els premis Josep Pía, Sant Joan ¡ SantJordi.
1986 Sandalies d'escuma. de M. A. Anglada, obté el premi de la Crítica. Enigma, de Comadira, guanya el Crítica Serra d'Or i el Premi de la Generalitat de Catalunya de Poesía.
1990 Comadira guanya el premi de la Crítica amb En quarentena, i
Arbonés obté el premi Documenta, que també guanyará el
1998 Viceng Pagés.
1991 Antonl Puigverd obté el Caries Riba; anys després ho fará Quim
Español.
1996 J. N. Santaeulália guanya els Jocs Rorals, premi que ja havia
obtingut també Salvador Oliva.

"Segonsjoan Fuster (i també Marfany) el Modcrnisme "és el procés de
transtbrmació de la cultura catalana,
entre 1890 i 1910, de cultura regional
i tradicionalista en cultura nacional i
moderna". La Iluita per assolir aquesta
modernització es feia sovint des de la
premsa local i solia haver-hi la intenció no confessada per part deis autors

de transformar els seus textos en un
trampoií per arribar amb bon peu a
Barcelona. Aquest pas va teñir excepcions ben evidents, personatges que
varen optar decididament per modernitzar el poblé natal: Caries Rahola a
Girona, Joan Vergés i Barris a Paiafrugell, Enric Büsch i Viola a Sant Feliu
de Guíxols. El modcrnisme trobá a les
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D'esquerra ádrela, ModestPrats, NarcísComadira, Pep Nadal,Jordi Sarsanedas, Jordi Castellanos, Josep M. Castelleti Mauricí Serrahima.juratscte! premi Sertraiia.

comarques gironines els millón prosistcs del nioment: Víctor Cátala (l'Escala, 1869-1966), Prudenci Bemana
(Tordera, 1867 - Barcelona, 1942),
Joaquín Ruyra (Girona, 1858 - Barcelona, 1952) i Josep Pous i Pagés (Figueres, 1873 - Barcelona, 1952).
Prácticament de tots ells - e x c e p t e ,
potser, j o a q u i n i R u y r a - sol dir-se
que son novel-listes rurals: decididament pessimista, naturalista Tempordanesa; mes tou o mes blanc en Pous
i Pages; d'un estilis refinat. noucentista en Ruyra; representant del m o d e r n i s m e niés tópic i niilitant en
Bertrana. Caldria recordar també Lo
punyaladú (1903), pero, la temática,
l'estil i e! taranná del seu autor, María Vayreda. son niés propis del XIX
que no pas del segle X X . I encara
un modernista eixelebrat i amb una
certa fama momentania fou el palamosí Frederic Pujula.
"Si els narradors cabdals del niodernisme foren, a excepció de Casellas
1 Rusiñol, gironins, la poesia va donar,
a les nostres comarques, sobretot, epígons o continuadors -sense que cap

deis dos termes ringui un connotació
pejorativa-, com el niaragallia Salvador Albert (l^alamós, 1868 - Cerdanyola, 1944), o Xavier Monsalvatje
(Olot 1881-1921), o Miquel de Palol
{Girona, 1885-1965), o Joan Josep
Tharrats (Girona, i 886 - B.ircelona.
1976), o Vicenv Piera (Palatrugell), o
els germans Vivcr. Cap d' ells arriba a
l'aií^ada d'un Manig;ill o deis mallorquins, tot i la dignitat d'alguns deis
poemes d'Albert o de De Palol. Tampoc Taportació en el món de Tassaig
resulta especialment brillant en autors
com Ruyra {L'educado de la inventiva),
Salvador Albert [Anüct] o Pous i Pagés
{De ¡a pan i c¡ comhat). Podria interessar
mes l'obra polirica de Francesc Cambó (Verges, 1876 - Buenos Aires,
1947). Filis de les comarques gironines, per bé que instal-lats a Barcelona,
foren els assagistes filosófics Tomas
Carreras i Artau (Girona, 1879 - Barcelona, 1954) i mossén Frederic Glasear (Santa Coloma de Farners, 1873 Barcelona, 1919).
"En conjunt, podrieni valorar els
resultáis modernistes a les comarques

gironines de molt positius, tot i que
cal ser conscients que el projecte de
modernitzar el país quedava enclaustrar entre les quatre parets de les cases
pardculars, estudis o cates on es trobaven, discutien i elucubraven els
quatre senyorets de casa mes o menys
bona que es dedicaven, amb la vida
mes o menys resolta, a les exceMéncies de l'Art. En aquells anys iniciáis
del segle hi havia diverses revistes culturáis arreu de les comarques gironines (a l'Escala, a Palafrugell. a Sant
Feiiu de Guíxols, a Girona...). A Girona els diguem-ne catalanistes d'esquerres Monsalvatje, Rahola i De Palol publicaren L'Endcmniu
mentre
que els catalanistes mes conservadors
com els germans Masó i els germans
Viver publicaren Vida.
"Que els germans Masó -Rafael
i N a r c í s - es relacionessín amb els
Viver - a m b d ó s capellans que escrivien una poesía d'arrel vei'dagueríana amb alenades de Maragall- i amb
Bertrana eiis hauría de recordar que
el modernisme a les comarques gironines estava e m p e l t a t d ' í d e o l o g i a
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noLicentista. De íct, el luniceiitista
mes estríete i academic seria el jove
poeta Rafael Masó (Girona 18801935), fundador, amb Monsalvatje,
de !a societat Athenea, dedicada al
cultiu i propaganda de l'art nou. Si,
a les comarques gironines, el niodernisme —aquest m o d e r n i s m e e n t r e
maragallia, ruralista i un punt civilitzat i mediterraneista- va donar uns
fruits saborosos, sucosos i Uaminers,
no es pot pas dir el mateix de l'eni-premta del noucentisme - p r o j c c t e
cultural, social i poiític relacionat
amb la Lliga de Prat de la Riba i de
Tenipordanés Cambó, i especialment
centralitzat en la Catalunya-Ciutat
siniboÜtzada per Barcelona-, ja que
el resultat va ser mes aviat escarransit. Solen ser definits coni a noucentistes els poetes mossén Camil Geis
(Girona, 1902 - Sabadell, 1986) i el
figuerenc Caries Fages de Climent
(Figueres, 1902-1968). Un deis m e rits innegables de mossen Geis és
que, ultra haver estat un dinamitzador important de la vida cultural gironina, fou el primer autor que va
treure legalnient publicada una obra
en cátala després de 1939: Rosn iiiís-

Antoni Puigverd.

fe-»;;

licii ( 1 9 4 2 ) . L'autor figuerenc va
marcar el cami que, iniciat segons els
models noucentistes. seguiren autors
empordanesos des de la immediata
postguerra fins ais anys seixanta.
i)Quan el rigor noucentista c o menta a esllanguir-se, van aparéixer a
les comarques gironines uns autors
que Fuster ha anomenat neonoucentistes, com Aurora Bertrana (Girona
1899 - Berga, 1974) o el crític Josep
M. Capdevila (Olot, 1892 - Banyoles, 1972). La superado del noucentisme a les comarques gironines va teñir dos noms propis, dos periodistes
excepcionals: Ángel Ferran (Palafi-ugell, 1892 - Tolosa de Llenguadoc,
1971), autor d'una munió d'articles a
El Be Negrc i posseidor d'un humor
absurd, avancguardista -potser el millor exemple d'avantguardisuTe gironí-, 1 Josep Pía (Palafrugel), 1897 Llofriu, 1981), periodista, memorialista, geni empordanés. Ínteres pcl
periodisme i peí memorialisme varen
mostrar personatges d"estils i cosmovisions tan diferents a les del palafrugellenc com Rafael Patxot (Sant Feliu de G u í x o l s , 1872 - G i n e b r a ,
1 9 6 4 ) , a u t o r de Guiiiraiu
ciñera

NarcísComadira.

(1952). Jaume MiravitUes (Figueres,
1906) o el periodista i narrador Vicen^' C o m a i Soley (Blanes, 1893Barcelona), autors de Ilibres de viatges. memóries. novel-Íes roses.
"Si parlem de genis empordanesos, no p o d e m d e i x a r de costat
F a v a n t g u a r d i s t a surrealista p e r
excehlencia, per antonomasia: Salvador Dalí. C o n e g u t , és ciar, com a
pintor, també va escriure textos - m a joritáriament en castalia- com l'imprescindible Mauijcst Croe, puntal de
l'avantguardisme cátala i peninsular,
que va teñir una c o n t i n u a d o en el
SegoiJ Mamfcsi Groe o Crítks hifal-libles,
escrit peí cambé pintor surrealista Ang d Planells (Cadaqués, 1901 - Blanes, i 989), autor de l'article "Posició
m o r a l del S u r r e a l i s n i e " , on Dalí
niostrá les primeres formulacions del
seu métode paranoicocrícic.
"I va arribar la guerra. I ho va esqueixar tot. Refer-se va costar Déu
- m e s que m a i - i ajuda.
)>Fins ais anys seixanta, les comarques gironines varen ser un paratge
literari erm i desolat. La poesía n e cessita poc espai escénic per néixer,
créixer i reproduir-se. per aixo de
poetes no en varen takar, comen(;:ant
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per mossén Pere Ribot. Els olocins
Concepció Carreras, Rosa Sacrest,
Josep M. Vayreda; els figuerencs Fages de Clinient, Maria Ángels Vayreda. Montserrat Vayreda; i els gironins
Camil Geis, Maria Castanyer, Josep
Tarrés, Margarita C o l o m varen fer
boiíament el q u e varen poder. Peí
que fa a la narrativa, la desolació e n cara fon mes patética. La gent a qui,
per edat, els hauria tocat escriure la
seva obra de maduresa, o ho va fer
en castella, com Josep M . Gironella
(Darnius, 1917) o el capelJá banyolí
M a r t i ría Briinsó - q u e , sota el
pseudónim Mirián del Lago, és autor
d'unes obres que son "aptas sólo para
católicos de sólida cultura y buena
voluntad": Los apreses que maldijo el
diablo (1968, réplica a l'obra de Gironella, massa realista o poc decantada
cap al bandol adequat) o Los curas inejos— o varen comentar a publicar en
la década deis setanta: autors c o m
Jaume Ministral i Masia, que va escriure Ciurat pciiía i delicada (1975) o
Tranumiüiia hoja (198!), textos costuniistes i irotiics, com també ho fou la
noveMa L'Arc de Sant I\'¡ayii (1984).
de Salvador Ferrer (1902); d'estil mes

Miguel Pairolí.

M.MercéRoca.

agosarat i t r e n c a d o r seria el text
FriíiV; Fruitar (1977), de Josep Planes
Mundet.
»A partir de la década deis seixanta, i seguinf en bona part l'estil marcat peí Pía d'E/ meu pohic, van aparéixer una serie d'autors que, a mes de
publicar estudis i articles d'ambit restringit, aconseguiren publicar en editorials que distribmen arreu de Catalunya. S o n escriptors c o m ara el
gironí Narcís-Jordi Aragó; Josep Palau o el poeta Manuel Vilá Dalmau,
de Tossa; Polotí R a m ó n Grabolosa;
Esteve Fábregas i liarri, i els poetes
Joan B. Doménech i Artau i Felicia
Serra i Mont, de Lloret de Mar; el
begurenc Lluís Pericot i Garcia, que
segueix el rastre ais iMustres Pella i
Forgas i Salvador Raurich; els figiierencs Víctor Rahola, Antoni Xirau,
Eduard Rodeja, Carme Monturiol o
J a u m e Maurici; Lloren^ Birba, de
Camprodon; el bisbalenc Pere Lichera; els palafrugellencs Ramir Medir,
Baldiri Ferrer, Josep Martinell o en
Bepes; els banyolins Eusebi Isern
Dalmau, Lluís G. Constans, Frederic
Coroniinas, Antón M. Rigau o Jaume Farriol, |aume Fiibrega, Erundino
Sanz; R a m ó n Vmyes, d'Anglés; Joan

M. Freixas i Torró, nascut a Sant Esteve d'en Bas pero instablat a Sant
Feliu de Guíxols, etc. Entre aquest
autors lii ha poetes, narradors, historiadors locáis, geógrals, cronistcs i especialistes que es mereixen l'adjectiu
de savis, com Jaume Fábrega.
»La década deis setanta va ser una
década de llorides Í recoFlecció. En
poesía es deixá de banda Texperimentalisme exacerbat i el popularisme d'una poesía social que havia acabar essent estéril, tant peí que fa al
canvi polític com a l'aportació estética; la poesía d'arrels ferreterianes i
amb influencies d'autors británics se
centra en l'expcríéncia personal i
quotidiana, que, amb el temps, se supera grácies a la ironía o a un cert
cukuralisme i mes concrecció personal. Aquesta innovació i aquest procés van estar niarcats, a les comarques
gironines, per dos autors q u e han
acabat tenint un pes específic en la
cultura catalana d'aquest darrer quart
de segle: Salvador Oliva (Banyoles,
1942). autor de Ilibres de poemes,
d'assaigs sobre métrica i de traduccions de valúa incontestable; i Narcís
Comadira (Girona, 1942), responsable d'una obra d'un rigor, coherencia
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figuerenques
M . Ángels Vayreda
(1910-1977), guanyadora del premi
Fastenrath, i M . del Carme Guasch
(Figueres, 1929 - Badalona, 1998),
que va gtianyar el premi Víctor Cátala de 1988.

Josep María Fonalleras.

i intel-ligéncia inqüestionables. També aquests anys varen comentar a p u blicar Lins poetes que, posteriorment,
han derivat els seus esfor^os cap a
d'altres parceMes de la creació o de
i'estiidi, com Pep Vila, autor de Uavxs
gramaúcñh i de múltiples estudis sobre
els temes menys tractats de les comarques gironines -literatura popular, la
RenaixL'Ufa, Ilibres de cuina-, editor
de la revista de poesía Sciiluil, etc.,
etc.; o Albert Rossich, guanyador del
premi Amadeu Oller el 1975 amb el
formalista Ilibre Lhcs coiiiuiis, i que
després es dedica a l'assaig (sobre el
rector de Vallfogona, per exemple).
Quant a la narrativa, els anys setanta
van veure I'aparició en Tescena literaria de M . Angeis Anglada {Vich,
1930 - Figiieres 1999), que guanya el
premi Josep Pía amb la novel-la Les
clases (1978) i els Lletra d ' O r i de la
Crítica (19S6) amb Sauddlics d'csaiina,
1 que va acabar essent autora d'un
deis hcsl-scllcrs mes reconeguts de les
iiostres Uetres.' El uioit (i'Aiisti'ilch.
També es podría parlar del banyolí
-sempre ha militat com a tal, toe i
que viu a la Catalunya N o r d - Pere
Verdaguer (Banyoles, 1929) o de les

i>Si el modernisme va ser una época
brillant per a les lletres gironines, no ho
han estat menys els darrers vint anys.
Alguns deis autors deis quals hem parlat
hi han produit les seves obres de maduresa (Comadira, Anglada, Oliva), pero
sobretot és interessant veure com han
aparegut en l'escena literaria catalana
una munió de narradors i de poetes
que han escrit, ja, obres importants i
que. sens dubte, donaran alguna obra
mestra de Tallada de les primeres n o veMes del segle. Entre els poetes caldria
esmentar Quima Jaume (Cadaqués,
1934-1993), Joanmiquel Servia (Palamós. 1948), Francesc Prat (la Bisbal,
1950), Antoni Puígverd (la Bisbal,
1954), J . N . Santaeuláha (Banyoles,
1955), Quim Español, Rosa Font (Sant
Pere Pescador, 1957), Gabriel PlaneIJa
(Olot, 1958), Manuel Castaño (Girona,
1959),Jürdi Lários (Palafrugell, 1959),
Joan M. Puigvert (la Bisbal, 1959), Xaxaer Lloverás (la Bisbal, 1960) i Susagna
Rafart (PJpoll, 1962). Alguns d'aquests
autors teñen poca obra poética publicada; la majoria lian guanyat algún premi
literari que ha comportat l'edíció del
ílibre. Potser els autors d'obra poética
mes continuada - q u e no pródiga- i
consistent serien Francesc Prat i J.N.
Santaeulália. Hi trobem estils, tendéncies i interessos prou diversos: des d'una
poesía estrictament fornialista com la
deJ.M. Puigv'crt o S. Rafart fíns a textos mes sobris, com els dejordi Larío.s,
o d'alenada prosística i imatgería colpidoi-a com els d'Antoni Puigverd o deis
considerats "neobarrocs", com Lloverás.
»Si aquests poetes, que s'han d o nat a conéixer en les décades deis
vuítanta i noranta, solen editar uns
pocs Ilibres, n o acaba de passar el
mateix amb els prosistes. N'hi ha una
vertadera eclosíó: hi han ajudat els
premis -sobretot el Just Casero i els

•^

Recull-?, l'ensenyament de la llengua catalana a Pescóla?, l'existéncia
d'editorials que aposten pels autors
joves? El cert és que n'hi ha un bon
grapat: Josep Valls (Sant Feliu de Pallerols, 1944), Toní Vinyes (Anglés,
1947), M i q u e l Fañanás ( G i r o n a ,
1948), Assumpció Cantalozella (Santa Coloma de Farners), Miquel Berga (Salt, 1952), Jordi Arbonés, Antoni Puigverd (la Bisbal, 1954), J . N .
Santaeuláíia (Banyoles, 1955), Dolors
García Cornelia (Girona, 1956), Silvia M a n z a n a ( G i r o n a , 1957), M .
Llu'ísa Cerones (Palafrugell, 1957),
Angeis Gardella (Figueres, 1958),
M i q u e l Pairolí ( Q u a r t d ' O n y a r ,
1955), M . M e r c é R o c a (Portbou,
1958), Nuria Esponellá (Celrá,
1959), Josep M . Fonalleras (Girona,
1959), Xavier Cortadellas, Malte
Negué (Banyoles, 1962), Javier Cercas ( I b a h e r n a n d o , 1962), Vicem;
Pagés (Figueres, 1963), Pon^ Puigdevall (Sant Fehu de Guíxols, 1963),
David Colomer, Lluís Muntada. J o sep Pujol (Vilobí d'Onyar, 1964),
Miquel Aguírre (Banyoles, 1964),
Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols,
1969). També en aquesta nómina hi

Angeis Gardella.
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d"«un dirigisme cultural errátic, com
un Moisés en el Sinaí deis anys setanta». N o ho vaig acabar d'entendre. Va parlar de la importancia de
les revistes locáis i deis diaris (sobrero t El Puní ) en la f o r m a ció
d'escriptors. 1 quan estava mes e m balat parlant del paper de les editorials petites (El Pont de Pedra, Pagés
Editors, Edicions El Pél, Llibres de
ríndex...), deis Uibreters (la 22, Les
Voltes), de la legió de bons filólegs
que ha donat i dona l ' U D G i de les
institucions, deis cantautors, representants de la cultura popular - i va
esmentar Josep Tero i Lluís Llach, a
niés de Sopa de Cabra i Kitsch-, va
canviar de manera brutal de tema:

Salvador Dali i Josep Pía.

trobem una mica de tot: íuitors mole
consistents al costat d'altres de mes
fluixets, autors prolífics al costat
d'autors d'iin sol llibre, autors de
hcsi-scllcií al costac d ' a u t o r s anib
tendencies niés minoritaries, autors
de novel-Íes j u v e n i l s anib a u t o r s
d'obres de genere o autors amb obres
amb pretensions niés transcendents.
De tot lii ha a la vinya del senyor.
»I fins aquí un repas rapidíssim a
la literatura a les comarques giroiiines durant el segle XX».
Vaig encanyonar Túltima queixalada de!... peix?, entrecot? Tant era.
C o m a punt de partida, Tarticle d'en
Botxenski i la cronología anirien bé.
Pero caldria treballar-ho un pél mes.
Vaig deixar que acabes de mcnjar. Li
vaig pivguntar:
—Al final, nioks de noms, pero...
et mulles poc, no?
Em va mirar amb cara de Bruce
Willis abans de disparar o renegar.
- E s q u e n o m ' h e llegit toe el que
s'ha escrit. - { U n silenci e s p e s ) . Vinga, quatre títols, un reconeixement, una debilitat i una prohibictó:
Píipcr de viíirc. Biilhí, El inón d'Hoym i

El viciinc de la ballena. El reconeixement per a M. Mercé Roca, perqué
ven mes que ningú i connecta amb
un aniplissim sector de la societat.
La debilitat: el capítol d'aquell conté
llarg d'en l'agcs que parla de Greta
Garbo: me'n vaig tornar a enamorar.
De la Garbo, és ciar. I la prohibició:
per nianament bíblic no puc parlar,
ó b v i a m e n t , d ' e n Fonalleras. Q u é
vols de postres?
M e n t r e esperavem les postres i
nientre ens les menjavem, en B o t xenski va parlar de la quantitat ing e n t d e p r e m i s l i t e r a r i s q u e té
comptabilitzats a les comarques gironincs. des deis mes prestigiosos (els
Bertrana, Just Casero i Recull) fins
ais mes d e s c o n e g u t s (Jocs Floráis
d'inici de segle a diverses poblacions.
o concursos d'alguns casáis d'avis, o
premis en poblets petitíssínis, c o m
TAlzina Reclamadora, de F o n t c o berta), passant pels especiáis per a estudiants (els de Coca-Cola o els de
mes solera, el Pía de PIES Frederíc
Martí i Carreras de Palafrugell). Una
xarxa que Botxenski, tot i reconéixer q u e era necessária, va qualificar

- Q u é t'ha semblar el sopar?
- B o . . . Encara que si t'he de ser
franc, a mi. per menjar, qualsevol
cosa em va bé.
N o havia vist una mirada tan freda com aquella, ni un rictus de fastic
tan mal dissimulat com el que em va
dedicar en Botxenski. Es va firegar
els llavis amb el tovalló. El va desar,
ben plegat. Mentre s'aixecava, va dir
amb un fil de veu:
- N o entenc com encarreguen un
arücle d'aquesta suena a un paio que
és capaf de dir el que acabes de dir.
Menysprear un art com la gastronomía
et desqualifica per poder opinar de
qualsevol altre art. O sigui que el que
tu puguis dir en l'arücle tindrá tant de
pes com la teva última frase, i seria bo
que els lectors íio sabessin. Bona nit.
N o entenia res, jo. Només sé que
varen quedar nioítes preguntes p e n jades, molts niatisos per fer, molts
arguments per arrodonir o, en algún
cas, com el deis autors actuáis, per
exposar. I el que mes em va doldre:
un compte que vaig haver de pagar
tot solet.
(Adariiiicni: les opitiioní d'en Botxenski sóii scues, no de! sen creador; peí
que fa a les del narrador...).
Xavier Xargay i Oliva es professor
de riES Josep Brugulat, de Banyoles,

