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Les ultimes lletres 

Recreado d'un passat 
entre esplendores 
i trágic 

PLANAS, Silvia 
Les filies de Sara: 
Dones ¡\teves de la Girona meáieval 
CCG Edicionü. 
Girona, octubre del 2001. 

Es sabiit tjuc la historia l'escriuen els vencedors. Així 
dones, en la historia deis pobles que han forjat el nostrc 
país els jueus ho cenen malamenc per presentar la crónica 
del seu periplc per aqüestes terres des del seu pune de vista. 
Igualiiient, també es fa difícil conéixer la historia deis nos-
tres avantpassats dones, les quals, avui encara menyscingii-
des en dctenninats ambics, en époques mes reculades, com 
Tedat niicjana, eren postcrgades a un dolorós se^íon tenue 
social. Tenint en conipte aqüestes preiiiisses, la publicado 
de Lí'í fúks lie Suni esdevé una noticia d'interes rcniarcabic. 
No nomes perqué posa a l'abasc del públic interessat en la 
Catalunya i la Girona jucva nombroses dades sobre aspcc-
tes de rcncorn vital quotidia de les ^ironines i gironins 
d'abans de l'expulsió d'aquest poblé de la Península, sino 
perqué Tautora, parcint d'una documentació histórica 
absolutanient fidedigna, sap incorporar al seu text un punt 
de ficció per farcir la niigradesa de dades que, lamentable-
ment, tenim de les dones de la Girona jueva. Val a dir que 
1.1 cria deis textos aportats per l'aucora és evident que impli
ca una prolongada, meticulosa i aprofundida recerca de 
nombrosos arxius duts a temie per una estudiosa d'indub-
table solvencia académica com Silvia Planas i Mareé {Cani-
prodon, 1965). Uicenciada en Geografía i Historia per la 
Universitat de Barcelona, va ampliar els seus coneixements 
d'história medieval a Tolosa [un deis centres de mes presti-
gi en aquesc camp de la historiografía), i des de fa anys diri-
geix rinstitut d'Estudis Nahmanides, un deis motors del 
renom inceniacional que ha anat adquirini darrerament el 
Cali de la capital gironina. 

Bé, sobre Testructura del Ilibre cal dir que descansa 
sobre viiic capítols, cadascun cencrat en un concext vital 
paradigmátic de com vivien les dones jueves en la Girona 
medieval. Planas retrata com devien viurc, per cxemple, 
una jueva amb empenta pcls negocis en Tapogeu del Cali 
gironí, o bé com ho devia fer una de les darreres seguidores 

del Judaisnie en el capvespre de la presencia jucva a la ciu-
tat. Per acabar, voldria apuntar que potscr l'autora Thauria 
enceriat mes si bagues travat nit-s les recreacions de ficció, 
que trobo que s'aconscgueixen deslligar massa poc deis 
documents que les inspiren, cosa que fa que tingiiin menys 
justificació de la que haurien pogut teñir. En definitiva, 
pero. Planas ha escrit un Ilibre marcadament interessant. 

Josep Agustí 

Els viatges secrets 
de les paraules 

CoMAnikA, Narcis. 
L'ániniú deh poetes. 
Ara Llibres. 
Barcelona, 2002. 174 p. 

L'ánima deis poetes és i no és un recull d'articles publi
cáis a E¡ País. Ho és segons el próleg que encapfala el 
volum, pero jo no m'ho acabo de creurc, i prefereixo 
situar aquesc Ilibre entre aquell genere liíbrid, barrcja 
d'autobiografía, ficció i pensamenc qLie ha donat resultats 
Can magnífics com les obres del recent premi Nobel Imre 
Kercész i les de W. G. Sebald. 

La introducció del vokun ens explica que L'íríininr 
deis poetes és un recull d'articles publicat per la vi>luntac de 
l'edicor. Aixó suposadament ho escriu Narcís Comadira, 
pero podria ben ser que es traccés d'una versió refinada 
d'aquell recurs metafictici que tantes vegades s'ha utilitzat 
per justificar la publicació d'un text de ficció: presentar 
fautor real com un simple compilador o editor deis tex
tos i atribuir l'autoria de f obra a un altre. 

L'íiiiííiirt deis poetes, dones, accepta ser Uegic sense gaires 
dificulcats com un text de ficció en el qual Narcís Comadi
ra crea un personatge anomenat Narcis Comadira. Un deis 
temes d'aquesta historia, com en tantes obres concempora-
nies, és la relació enere la idencitac propia i l'alccricat. En la 
primera part del recull, el personatge, que es passeja per 
Girona, París i diversos indrets d'AnglaCerra, relaciona 
constantnient el temps atmosíeric i la natura amb la poesía. 
Tot aixó sembla disperi fins que, a poc a poc, es va defi-
ninc el sentic d'aquestes observacions. A la pagina 50, per 
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cxcjiíplc, sc'iis dán-i Lin;i pista molt iniportiint: «Coni can

tes altres coses, rautcntica firn de Santa Llúcia nonios exis-

teix ais Uibres». El que cns diu aquesta frase, básicament, és 

que tota vivencia es naiTació. I que . conseqiientnient, tota 

vivencia transformada conscict i tnient en narració - a i x o 

que a vegades en dieni l i teratura- és niés real que no pas la 

p rop ia v ivenc ia bioiirafica q u e l'lia o r ig ina t . La vida, 

dones , s ' interpreta coni un text que , ocas ionaiment . es 

posa per escrit. 1 aquest escrit, llnny de ser una mena de 

rcllex inconiplet i v;ijj;ue d'alló que un día va passar, és de 

fet l'única narració deis fets que quedara. 

Aquest viatge per les estacions, els niesos i les festes 

populars a través deis versos deis poetes és plin-alista per 

q u é cont raposa diverses nar rac ions , diferents pun ts de 

vista sobre els feíióínens descrits. Coinadira , fent-se aconi -

panyar de Carner , Maragall. Goe the , Sagarra, R , S. T i l o 

mas o Verdagiier, entre d'altres, incorpora a la seva narra-

ció personal els punts de vista d'altres nan-adors. I si un 

deis temes iniportants és el de hfícaoiiaiilztició de la propia 

experiéEieia, 110 és estrany que també hi aparegui el tema 

de la Uengna, l 'objccte que pcrmet la fieció. Així, Nadal 

es presenta com la destrucció de Babel: *Per Nadal, totes 

les Uengües es foncn en un sol llcnguatge, tots els discur

sos en un sol sentic, tots els mots en una sola Páranla. 

Nadal és la festa del llentínatiíe». En la literatura, pero, el 

Uenguatge a vegades s'ha allunyat molt d'aqucsta unitat i 

ba quedac malnics, escindit en t re la forma i el fons: «S'ha 

snbstituit la consistencia per la comunicació . La fomia s'ha 

arraconat, i no m ' estic referint a les fónnules tradicionals, 

sino al Iligam profund entre llengua i senrit». 

La p r i m e r a par t del l l ibre re lac iona les v ivénc ie s 

espaciotemporals de Comad i ra a m b els versos deis seus 

poetes preferits, A la segona part, en canvi, el protagonis

ta viatja pels dominis físics d'aquests poetes, i així visita, 

por oxomple. la casa de Victor H u g o , La Huerta de San 

Vicente de Lorca i la biblioteca de Leopardi . El contrast 

entre aquestos dues parts, en les quals passem deis versos 

deis poetes utilitzats pe r dcscr iure la qnot id ian i ta t a la 

descr ipció de la qnot id iani ta t d 'aquests poetes a través 

deis seus babitats, es posa de manifest al text RiwcniU!, 

posat in tenc ionadameut a manera d'epíleg. Se'ns hi diu: 

«el seu text |dc Josop Pía] sobre Ravenna a La cscaks de 

LIcvaiK és tan intensanienc inspirat q u e qualsevol intent 

d ' a c o s t a r - s ' b i n o po t c o n d u i r s ino al fracas», A q u e s t 

fracas. pero, ¿quin és? El d" acostar-se a Ravei ina després 

d 'haver llegit el text do Pía. el de llegir el text de Pía des

prés d 'baver visitat Ravenna o el d ' in tentar imitar la des

cripció de Pía? Ficció i experiencia juguon al gat i la rata, 

i no se sap qui és el gat, qui la rata, i ni tan sois si el gat 

s'ha disfressat de rata, 

L'ijniíim deis podes té prou unitat d'estil i de contingut 

per fer-ne una lectura que vagi mes enlla de l'article inde

p e n d e n ! . Pa r t i c t i l a rmen t , u i ' h e d ivor t i t m o l t buscan t 

aquells tragments que donen pistes sobre com Cornadira 

relaciona el viatge -ja sigui real o li terari- anib la seva per-

sonalitat i la d'altres escriptors, i cojii aixo afecta la manera 

d e pensar i d 'oscr iure . Es u n tema que a penes os po t 

osbossar en aquesta breu ressenya, pero que és una mostra 

de la complexitat deis temes que es poden trobar al llibre. 

Sobre les característiqíies de la prosa de Narcis Comadira 

no cal d i r -ne res, perqué el lector seguramont ja les conei -

xorá. I si no los coneix, el mateix autor les explica amb 

poques páranles: «Visió i llengua es confabulen a m b el to i, 

deixant-se infonnar per aquest to, rccollint aquella saviesa, 

desemboquen en l'osclat d 'un vers, en la nieravoUa do sen-

tit d 'un poema». D e fot. aquesta citació fa referencia a Car 

ner, pero eni sembla perfectament just aplicar-la també a la 

prosa de Narcis Comadira . 

Jordi Cornelia Detrell 


