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LES MEMÓRIES CONSTITUEIXEN UN TIPUS D'OBRA ESCRITA ON LA VIVENCIA

E/s meus primers noranta anys. Raimon Pellejero. Eix

personal de l'auCor, a diferencia del que passa a l'autobiografia, s'insereix en un marc d'esdeveniments histories que el mateix autor s'encar-

A l'autor del proleg de L'enigma, conegut attisticament sense el cognom,

rega de testimoniar. Eís meus primers noranta anys és, en part, un

el trobem trenta anys abans en una recepció a la seu d'Ómnium Cultural

recon'egut pels escenaris histories del segle XX espanyols: la dictadura

a París, 'lasseguí a térra envoltat d'unes quantes noies joves que no

del general Primo de Rivera, el període república, la Guerra Civil, el

paraven de petonejar-lo». Germinal Ros, que va assistira aquella matei-

camíde Texili, La II Guerra Mundial, la vida d'exiliat, el retorn i el com-

xa trabada com a representant de la delegado del PSUC a Franga,

proniís politicosocial al poblé d'origen (Lloret) completen el cicle d'un

comenta que els senyors d'Ómnium Cultural, davant d'aquells «desfoga-

home que ha viscut intensament el seu segle al ser^iei de l'únic projec-

ments", estaven mes aviat seriosos. La comicitat de l'escena contrasta

te socioeconómic que ha siguí capag d'inquietar el capitalisme univer-

amb l'hDstilitat del marc polític de l'época. A les acaballes del franquis-

sal: el comunisme,

me, els artistes catalans prodigaven les seves actuacions a l'exili en

Al pol oposat de l'activisme promaterialísme historie, Miquel Pairolí assisteix al pas de les estacions amb mirada reposada i actitud
contemplativa, i'enigma és, segons l'escrit de la contraportada, un

defensa de les Ilibertats i la cultura propia, Un diumenge de febrerde
1969 es va celebrara París el festival de la Nova Cangó Catalana.
Bs meus primers noranta anys segueix mes o menys fidelment el

conjunt de textos que no constitueixen própiament un dietari. En el

til cronológic fins a l'acabament de la II Guerra Mundial. Uavors hi ha

próleg, Raimon Pellejero ens diu: «Cenigma es desprén de la conven-

un sait endavant amb el capítol «Retom a Lloret* i, de seguida, un sait

ció del dietari i pren la forma d'assaig, mes ajustada al seu contingut".

enrere per omplir l'espai de temps deis últims decennis de l'exili. La fi

A l'exordi "Al lector», Pairolí exposa les seves raons: «Com que, en defi-

del franquisme fa possible la tomada de Germinal Ros al país i Unid

nitiva, lels textos] constitueixen un mapa de punts de la biografía de

d'una nova vida com a regidor de l'Ajuntament de Lloret de Mar i com' a

l'autor no és desencaminat anomenar dietari aquest lllbre". Si aquesta

membre d'associacions civils i culturáis del poblé. Clou el Ilibre un

definido arrela, ¿quants autors podran demostrar que no escriuen die-

capítol d'homenatge a la seva esposa, Aurora Ramos, publicaí com a

taris? Pairolí reconeix que el seu Ilibre no té ni l'exhaustivltat ni l'acota-

article de premsa al diari El Punt el febrerde 1999.

ció temporal própies del genere. Tot aixó. pero, no és res más que el
reflex d'una crisi d'etiquetatge.

Próleg, captatio benevolentiae, fidelitat
L'autora del próleg, Rosa M. Santamaria, opina que Ros ha fet de
l'escriptura una eina política posada al servei d'uns ideáis, El nonagenari
autor va col-laborar en diverses publicacions d'esquerres durant la seva
joventut Ja de gran, ha publicat alguns articles a la premsa que figuren a
la segona part del seu primer Ilibre Un home del segle XX, editat fa deu
anys. «És una llástima que els seus Ilibres no hagln tingut una difusdó
mes amplia", comenta Santamaria. (Subratllo la incuria lingüística, prácticamentinevitable fora del radi d'acdó de les editorials de prestigi},
L'autor considera, en el capítol inídal, que el fet de viure tants anys ja
és una cosa prodigiosa, i la seva vida en concret explicada fil per randa,
una cosa excepdonal. Per si de cas alxo fa la impressió de detecte d'humilitat. Ros s'afanya a intentar guanyar-se la benevolencia del públic: «El lector potser tindrá la temptació de girar el full del meu Ilibre, dient que sóc
moltvanitós i que noval la pena de llegirel que he escrita i afegeix: «El que
he viscut ésquelcom de conrent entre artra gent de la meva generado, pero
jo he tingut la possibilitat de saber llegir i escriure i de teñir la capacitat de
reproduirelmeu pensament».
Germinal Rosdefensa que al llarg deis anys ha donatmoltesproves
de fidelitat a les seves ¡dees. Per tant, considera positivament aquest
valor, lluny de l'ortíita d'un Osear Wilde, que afirnia que la fidelitat és per
a la vida emotiva el mateix que la coherencia pera la vida de l'intehléete:
només una confessió de fracás.
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Els últims catoi2e o quinze capítols del Ilibre sorprenen peí seu
carácter neíament localista. Si fins ara havíem assistit ais grans escenaris
de la historia recent espanyola i europea, de cop i volta topem amb la
taula de resultáis deis vots corresponents a les primeres eleccions municipals al Uoret de Mar postiranquista o amb la gestió del Patronat Local
de la Vellesa, Amb tot, les referéncies al creixement anárquic del municipi
en materia d'urbanisme o l'estadística sobre el lloc d'origen de la poblado
resident a Uoret de l'any 1986 {el 52%, espanyols nascuts fora de Catalunya; el 38%, nascuts al Principal, i el 10%, nascuts a l'estranger) teñen
elseugraud'interés.
i'enigma. Bx. Invitacio a conversar
L'en/gma és presentat com una continuado del recull de 1990 PaisatVoluntatdemantenírvluel passat

¿e en flames. L'eixsobre el qual s'articula el conjunt de pnDses del Ilibre és
raspéete que presenten diíerents elements de la natura segons Testado de

Un dia de setembre de 1923, explica Ros, el general Primo de Rivera dic-

l'any. Els textos datats, una desena, no els trobem ordenáis cronológica-

tamina la dissolució deis ajuntaments. L'encalregaí de convocar l'últim

ment sino d'acord amb el transcuis del cicle d'un any. És a dir, de vegades

pie a l'Ajuntament de Uoret de Mar va ser un sergent de la Guardia Civil.

n'hi ha un de 1997 i mes endavant n'apareix un altre de 1994. Ds primera

Tretze anys méstard, la II República agonitzava a causa de l'ofensiva

s'adiuen amb els mesos iniciáis del calendari i els últims amb l'acabament

deis militafs comandats peí general Franco, que havien promés al govem

de l'any. De!sseixanta-set, que juntamb el próleg i l'exordi completen el Ili-

fidelitat a la República. El 1939, després d'un periode d'exili a Algéria,

bre, no arriben a la quinzena els textos dedicáis a contemplar l'espectacle

Germinal Ros va arribar a París a punt per comengar a viure l'espectacle

del paisatge natural. La dnquantena restantes prosa assagfetica.

de la II Guerra Mundial. "Anibava a París i no s'hi vallen lirismes. No era

Raimon, de qui hem esbrinat a Els meus primers noranta anys que

possible fer turisme*. A la capital francesa, Ros va acudir al Servei d'Emi-

el seu prímer cognom és Pellejero, expressa en el próleg de i'enigma

gració de Refugiats Espanyols i al consolat de Xile. Ocupat en les ges-

que«si,comdeiaMontaigne, llegirés conversar, el lector es pot prepa-

tions per facilitar remigració d'espanyols al seu país, hi havia el consol

rar a gaudir d'una conversa amena i complexa albora». És cert que Mon-

Pablo Nenjda. També a París. Ros va rebre Tencán-ec de visitar Rafael

taigne Iloa les virtuts de la conversa, la defineix com el mes fructuos i

Alberti i María Teresa León, allotjats al domlcili del poeta xilé.

natural exercici del nostre esperít, pero no és menys cert que distingeix

La signatura del pacte gemianosovtétic de no-agressio havia sorpres

aquest exercici de l'activitat lectora: l'estudi en els Ilibres és un movl-

tothom i havia obert un perícde d'una gran divisió de l'esquerra, afirma

ment lánguid i débil que no apassiona, mentre que la conversa ensenya

Ros. (Amb l'ocupació d'Holanda, Bélgica i Franca, Hitlerva trencar el

i exercita albora, assegura. Amb relació al íet de llegir, Pairolíconfessa a

pacte i envaí la URSS). L'estiu de 1968, l'amenaga de la invasió soviética

"Sobre la relectura»; «Encara que no perdeu la il-lusió de llegir, a partir

a Txecoslováquia fou la causa d'una altra fractura entre els simpatitzanls

d'una certa edat fa l'efecte que les millors testes del lector ja formen

del PSUC a l'exill francés. El propósit, tant del PCE com del comité execu-

part del passat; que, d'una forma o altra, la majoria de Ilibres sempre us

tiu del PSUC, de protestar per l'ofensiva i solidaritzar-se amb els txecoslo-

n'evoquen d'altres". L'argument, posats a conversar, trobo que es pot

vacscontravenia les disposicions d'ingrés a la Intemacional Comunista de

girar perfectament en contra de la idea que es defensa: com mes vida

defensarsempre i en tota circumstancia la Unió Soviética.
La persona que vingui a conéixer Els meus primers noranta anys de
seguida s'adonará que el maxim interés de fautor s'orienta a mantenir

d'experiéncies anteríors s'agrumoHi en una sola visió, mes viva es percep la nova experiencia. Mes que no pas un problema d'excés d'evocacions, trobo que hi deu haver un problema de pérdua de les iLlusions.

viu el record d'uns esdeveniments histories personalmentviscuts. Vull dir

Trobo també suggestiva la idea de la importancia deis autors secun-

amb aixo que no hi ha tant una voluntat d'estil com una apetencia urgent

daris: "Al príncep de Lampedusa li agradava llegir els autors secundaris de

de traslladar episodis al paper d'impremta. Uavors ¿podem dir que les

cada llengua perqué deia que eren els que donaven el to mes fidel d'un

memóries de Germinal Ros están mancades de carácter literari? Depén

país i d'una época», escriu Pairolí a "Els camins de roiimp». Sobre el

del lector. Un text és literari per a qui s'interessa mes per la seva fomia

canon, fautor obser^fa que el factor politices tan detetminantcom l'estélic.

que peí seu contingut, diuen Genette, Valéry, Jakobson, A. Roig, etc. A la
práctica, pero, aixó no resulta tan fácilmení destriable.

L'escriptor reflexiona sobre religió i espiritualitat; creu que el cristianlsme está impregnat de paganisme, d'estoícisme. Afimia que la religió cato-

n o [izó]
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1ica oficial sempre ha temut les persones d'espiritualitaí rica. La impressió

d'un paisatge interior l'esperit és definítcom a «nu i immaterial, íntim i inco-

d'una religiositat malaltissa és Tefecte que produeix la visita a una mostra

municable». La passivitat contemplativa és una actitud estética davantde la

pictórica titulada L'esplenóoróeiBanoc a "Miseria de la Contrarefomia*,
El tránsit del dia a la nit, e!s canvis d'estació, el pas del temps, la

vida. La coneepció de la vida com a espeetade n'elimina e! componenttrágie i apaivaga la guen^ deis contra ris. La sensacióde pladdesa davantde la

fugacitat de la vida son vistos sense dramatisme. Encara que el seu

inadiació del sol d'un dia de gener o l'embadaliment que causa el íenomen

temps d'agonia sigui interminable, l'alzina accepta i calla. L'home i la

de la neu en un indret que no n'acostuma a rebre fan que l'autor de /-'enig-

vinya van passant avall sense tragedia. La térra espera i recobra l'home.
La lentitud és objecte d'elogi en diferents passatges de l'enigma. La

ma s'abandoni ala voluptuositat deis sentits, El sentimentd'etemitatfanéixer en l'ánima una impressió de pau. La fascinado per un espeetade de sor-

cerimónia de coronado d'un rei és lenta i solemne. «La lentitud és una

prenent bellesa fa que sembli inútil qualsevol tipus de preocupado. La

condició de la solemnitatn. Pairalí la considera una qualitat que té com a

calma, l'abséncia d'una intensitat particular d'agitaeió, de torbament o

\Ártutfer-nos sentir dominadors del temps. En canvi, la presumpció d'anar

d'efervescencia son els elements essencialsdeisestats de malenconia.

de pressa i de viure aü'afegats manifesta només superficialitat i buidor,
assegura l'autor. La lentitud de moviments d'una persona que seu en un

Assajos i comentarís

>
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restaurant pot ser també, segons l'escriptor de Quart, l'indicadorde l'hábit
de manar i ser obeít (la persona que motiva aquest judici és un italiá; els

Decisió i arrogancia en els rostres de Baudelaire i TrakI retratats per

catalans, com va dir Pía, no servim per manar ni per obeir).

Nadal; sensibilitat i sofriment. Rimbaud. o la genialitat que brolla del

La natura cobra a L'enigma la relleváncia d'un organisme viu, en el

fons de la personalitat. L'únic dibuix de Picasso sobre Nonell, repre-

sentitque en destaca mes l'abundori l'exposlció de vida que no pas la cai-

sentat en una escena de bordell. La renuncia al barroquisme de De

guda de la fulla i la comjpcid. No obstant aixo, la mort mereixser meditada:

Kooning. La indsió pregona de Schile en la naturalesa humana. La

*És inevitable que ens preguntem [...] si aquesta incessant generado de

sublimitat i la carrincloneria conjugades a Topera lanníiaüserde Wag-

vida i de mort té algún sentit». L'autor també es pregunta peí destí de íalé

ner. Lisboa i Trieste, la invitado al viatge. Marcel Duchamp, l'hetemdo-

de vida que deixa un eos a l'instant de morir *Qué és aquesta energía?

xia esdevinguda ortodoxia. La profunditat humana d'Orson Welles i

D'on pravé? Qué se'n ía, a la mort? És un enigma. El mes gran». A "Setem-

Marlene Dietrich a íouc/i ofevil. El plaerde l'espera en Stendhal. La

bre», la mort és la fi ineluctable del cicle: «S'acaba el regal, tan géneros, de

creació d'una atmosfera en l'obra pictórica de Modest Urgell.

l'existénda i alió que va néixerde la térra hi toma per confondre-s'hi». Una

La llista d'escenes i d'autors comentáis a L'enigma no s'acaba amb

altra imatge de la mort que retreu Pairolí a partir d'un vers de Michelangelo

el sumari del parágraf anterior. Drames de Shakespeare com Ote/-/o i

BuonaroflJ és la d'un personatge que es treu un vestíL l'ánima es desves-

Ham(et mereixen aguts comentaris sobre la psicología deis personatges,

teixde la cam. I una última refleaó sobre el tema, de r«Ombra de la daríia»;

alguns passatges o l'obra seneera. Antoni i Cleopatra, mes enllá de la

«Fa la sensacíó que, a copia de pensar-hi, la mori:també cansa».

historia passional, és un drama que encara s'ha d'escriure, afirma Pairolí. O'B jugador úe Dostoievski, l'escriptor de Quart en treu una interpreta-

Soledat, immaterialitat, malenconia

do que desactualitza judias anteriors: el tema no és el joc ni l'addicció

Com passa també amb el concepte de lentitud, les paraules soledat i

relacionsamoroses.

que crea, sino com els diners condicionen les relacions humanes, les
malenconia poden promoure una reacció instintiva de rebuig a causa que el
sistema social de valors les té dassificades negativament Pairolí, implícita-

Una prosa assagística de i'enigma está dedicada a la valorado global de l'obra de Camer. Pairolíconsidera que val mes la pena llegir Camer

ment, coMoca en la graella d'elements positius la lentitud i la soledat. La

com a poeta d'antologia: amb seixanta o setanta poemes, Nabía banda,

malenconia no rep un tractament particular, pero la seva empremta amara

és exceMent; si reduim el nombre a vint, és magistral, imprescindible.

bona part de L'e/i/gma. La cán^ga de connotadons negaüves que pesa
sobre la paraula ienlitud ha conegut el íenomen del descárrec i la conse-

Josep Hemindez Tressenas

güent revalorado amb autors com Milán Kundera. La soledat ha estat generosament vindicada des de temps antics per diversitaí d'autors, «L'estat
natural de l'home és la soledat», diu Pairolí; i hi afegeixque «l'homesol esta

GERMINAL Ros

en hamnonia amb ell mateix i amb el món». Aquesta idea s'adiu amb el con-

Els meus pñmers noranta anys.

i'enigma.

cepte de bondat inslituít per Osear Wiide: ser bo és estar en hamionia amb

Uoret,

Barcelona, edicions

un mateix, el conflicteésveure'sobligata estaren harmonía amb els altres.
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Les sensadons d'immaterialitat causades per exemple per una boira
d'abril que s'esvaeix amb la mateixa íadlitat que s'ha íormat, son el reflex
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