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E l NEOCLASSICISME

Un capítol que ens manca
L

A recuperació cultural del segle X V I I I ha estat un

dels fruits més eficaços i positius de la recerca històrico-iiterària dels Països Catalans, alhora que ha permès d'establir una base sòlida per a enfocar la qüestió
dels orígens de la Renaixença. Als estudis sobre les figures de més relleu d'aquella època s'ha anat afegint progressivament l'interès per les institucions, per
la historia i per l'economia, per la sociologia i la demografia, per l'activitat literària i per la represa de la
consciència lingüística. Avui, doncs, tenim força ben
dibuixat el panorama històric i força ben aclarida la
problemàtica política, econòmica i social. Posseim també valuoses monografies sobre les personalitats més
representatives de l'època i llur projecció cultural dintre i fora del nostre País. Pel que fa a l'activitat literària i al desvetllament de la consciència lingüística, hi
ha catalogats i inventariats gran nombre, per una banda, d'autors i obres i, per l'altra, de gramàtiques, apologies, reivindicacions i polèmiques entorn de la llengua. La producció literària que fins ara ha estat aplegada, més o menys sistemàticament, no passa, però,
d'ésser una llista d'autors i obres que continuen adés la
tradició culta barroca de procedència castellana —sovint de forta empremta valfogonesca—, adés la tradició
popular, adés la festiva i satírica.
D'un temps ençà han anat sortint una sèrie d'estudis i edicions que demostren palesament que, en alguns
indrets dels Països Catalans, es produí un tipus de creació literària que respon a la concepció i als cànons del
Neoclassicisme. el gran moviment europeu del segle X V I I I que definí i sistematitzà Boileau en la seva
Art poètique. Hi ha, doncs, al costat d'aquella tradició
inerta que dèiem una actitud viva i dinàmica, per part
d'alguns autors, els quals procuren de fer una obra
d'acord amb els corrents estètics i la sensibilitat del seu
moment històric. La simple constatació d'aquest fenomen és un argument decisiu a favor de la continuïtat
de la nostra literatura i contra el concepte de Decadència —avui en part desacreditat—. Per això hem cregut
oportú d'aplegar les dades més importants conegudes
fins ara a f i de reconstruir —ni que sigui d'una manera esquemàtica i incompleta— un capítol que mancava
en la història de la nostra literatura.
Probablement la primera manifestació de la nova escola la trobem a la Catalunya Nord: és el llibret Manual
de càntics (Avinyó, 1755), dels missioners Simó Salamó
i Melcior Gelabert, els quals prescindiren per primera
vegada, en els cants religiosos populars, de l'ús sistemàtic del vers tradicional català, l'heptasil·làbic, i assajaren —sense reeixir-hi massa, val a dir-ho— l'alexandrí de ritme francès.
Dos són els focus més importants de producció de
literatura catalana neoclàssica: la Catalunya Nord i l'illa
de Menorca. En la primera d'aquestes terres —deixant
de banda l'esmentat Manual de càntics—, vers l'any
1770, en el moment de més pressió de la llengua i de la
cultura franceses, sorgeix, entorn de la restauració de
l'església de Tuïr i del cercle intel·lectual de la universitat de Perpinyà, una activitat teatral d'acord amb les
formes i els models neoclàssics: adopció del principi de
les tres unitats, ús dels alexandrins apariats, preferència pels temes solemnes bíblics i mitològics, parlaments
ampul·losos i grandieloqüents, etc. Sembla que la primera obra que inicia aquest cicle és la traducció de
Za'ïra de Voltaire, feta el mateix 1770 per Sebastià Sabiüda. Les traduccions (una altra de la mateixa obra i
segurament també les de Tanerède i La Princesse de
Navarre del mateix Voltaire, per Antoni de Banyuls; de
l'Athalie de Racine, per Miquel Ribes i Noel Camps; de
Polyuecte de Comeille, per l'esmentat Ribes; i l'anònima de Josep reconegut per sos germans de Matastasio)

vénen alternades amb obres originals: Tragèdia dels
sants Sixto, Llaurenç, Hipòüt i Romà, de Josep Balanda Sicart; Baptisme de sant Joan i Sant JPan en lo desert, atribuïdes a Ribes; Lo penediment de sant Pere,
d'Antoni Moles: Tragèdia de sant Fructuós, atribuïda a
Bru Descatllar; i les anònimes Lo coronament de David,
Pastoril sobre la Nativitat de Jesucrist i Tragèdia del
gloriós i triomfant sant Sebastià. Moltes d'aquestes peces de tema hagiogràfic són antics misteris refosos i
adaptats a les formes i a la sensibilitat de l'època.
A Menorca —que restà sota domini anglès des del
1715 al 1783, període durant el qual el català continuà
essent llengua oficial— l'activitat literària neoclàssica
en català es polaritzà entorn de la "Societat Maonesa
de Cultura" i del seu fundador, Joan Ramis i Ramis.
A més d'altres activitats culturals, peces dramàtiques del
més genuí encuny neoclàssic, Lucrècia, Arminda i Rosaura o el més constant amor —en la qual sap combinar hàbilment els alexandrins amb els metres de tradició castellana—, més una que s'ha perdut. Constància.
L'altra gran personalitat del grup menorquí és Antoni Febrer i Cardona, gramàtic i preceptista, que traduí
en prosa i en vers obres llatines i franceses i escriví o
adaptà al català composicions poètiques a l'estil de l'època, com la seqüència litúrgica Stabat Mater dolorosa de
Jacopone da Todi o sonets de contingut religiós. A l costat d'aquestes dues figures tan notables trobem: Josep
Soler i Sants, autor de Safira, una adaptació d'Adison;
Pere Monjo, que composà l'obra teatral Història de la
invenció de Nostra Senyora de Toro —en la qual barreja
els nous metres amb els tradicionals; i Pere Ramis i Ramis, probablement traductor de El malait imaginari, de
Molière. L'activitat de l'escola clàssica menorquina durà
fins mes ençà de la primera meitat del segle X I X — j a
ben iniciada la Renaixença— amb la figura de Vicenç
Alberti, traductor de més trenta comèdies i drames de
Molière, Goldoni, Metastasio, etc.
Malgrat pertànyer a un domini polític diferent. Mallorca tingué, en aquesta època, una intensa relació
amb Menorca. N'és un testimoni el contacte literari entre Febrer i Cardona i Josep de Togores i Zanglada,
comte d'Aiamans, figura que, d'una manera o altra, cal
adscriure també al moviment neoclàssic. Guillem Roca
i Roca és autor de la Fàbula jocosa de l'àguila i l'escarabat, en alexandrins apariats, peça tan ben feta, que
permet de suposar que no fou ni la primera ni l'única
que escriví en aquest estil. Una eucarística de Martí
Pont, que comença "On taula regalada", acusa també
probablement influència de l'escola que estem parlant.
Sabem que existí a Mallorca una obra dramàtica de
Joan de Sales i Cotoner, Marc Antoni, que. pel tema,
podria pertànyer a aquest corrent.
A Catalunya potser hom podria adscriure al moviment neoclàssic una part de 1 aproducció poètica de fra
Agustí Eura (Descripció de la muntanya de Montserrat
i les traduccions d'Ovidi), les peces del pare Jaume de
l'Angel Custodi Vada i algunes composicions amoroses
i anacreòntiques —serioses o burlesques— publicades
al "Diario de Barcelona".
I al País Valencià probablement també escauen al
Neoclassicisme dues obres de Joan Baptista Escorigüela:
una versió del Stabat Mater dolorosa i un himne a sant
Vicenç Ferrer intitulat L'Angel de l'Apoealipsis.
Que el lector ens perdoni la feixuguesa d'aquestes
notes —i els erudits les possibles equivocacions—. però
llur divulgació ens ha semblat escaient a l'aparició del
primer diari en català des del 1939. Hi ha moltes maneres de reconstruir la nostra personalitat.
A N T O N I COMAS

Antoni Bartomeus o l'eterna marginació teatral
Antoni Bartomeus acaba de
publicar dins " L a mata de jonc"
de Curial Edicions Catalanes un
volum dedicat a palesar l'opinió
dels autors teatrals davant la
marginació factual que suposa
escriure textos, veure'ls premiats, editats, comentats... i no
nats al destí final: l'escena.
Aquest jove periodista (Terrassa,
1945) forma part de la generació publicista que pren com a seves les
reivindicacions de la indústria cultural catalana i té la' plataforma expositiva per a manifestar-ho. En la seva
trajectòria com a publicista de la
problemàtica catalana ha manifestat
a bastament la preocupació que té
envers el teatre. Així, en aquest primer Uibre que publica té una vessant cent per cent periodística com
a element receptor de l'opinió dels
autors de teatre envers la marginació que tenen els seus productes dins
la societat actual per les "estructures o "circumstàncies" ner^ par'ant
c'ar í cata'à po J em di1-: censura,
manca ^'empresaris i or??ni t ?·' J ors,
mancp de 'oca's en4rp> e v s e1 Teatre
Naoiona 1 >ie Barce na, etc

GENES1 DE L A IDEA
—En parlar de "cóms" i de "per
Quès", hauríem de parlar d'unes circumstàncies molt particulars i endinsar-nos pel que en podríem dir "l'evolució personal" tot navegant per
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l'estrany món de la nostra cultura.
Tot p egat, i com pots comprendre,
fem-ho fàcil. El que és ben cert és
d'escàs interès per ningú. Aleshores,
que, en l'origen de la idea, el que
hi ha és una extremada consideració per tothom qui en aquest país ha
treballat, treballa i vol seguir treballant sense pensar només en egoistes productivitats, més enllà de desànims, decepcions i fracassos. I si
escriure i fer teatre no ha estat un
model de tot això, expliqueu-ho als
qui han fet l'esforç.
Concebuda així la idea, matisada,
concretada i assessorada per qui podia fer-ho. ja només ealia arreman;ar-s< i engegar.

DESCRIPCIÓ DEL L L I B R E
—El protagonista del llibre és l'autor de teatre català. El cos centra! el
constitueixen entrevistes amb vint-itres autors, a n crec que s'exp iquen
•no"t a fens; treba* 'aboriós que
\rraga hues de cr,nve-sa amb cadasun r"e "s transcrites
esp-és i no
a
i ti*e irarbe''ad s —mé que no
pas resumides— per ajustar-'es a una
extensió convenient. A cada entrevista l'acompanya la bibliocrono'ogia
de textos i d'obres de l'autor, juntament amb un recull fragmentari d'articles crítics publicats entorn d'algun
dels seus espectacles. L al final, he
inclòs una extensa enquesta amb el
que se'n diu "gent de teatre", una
mica amb la idea de contrastar les

opinions dels qui l'escriuen. Tot això
amb un pròleg de Joan Anton Benacb qui, val a dir-ho, va estar de
seguida al darrera del projecte, recoltzant-lo tant com va poder

CONCLUSIONS
—Bé, les conclusions m'ocuparien
gairebé un apèndix i no exagero. En
el fons, el que el llibre fa és agafar
ei teatre català, posar-lo al damunt
de la taula i deixar que quarantatres persones de l'ofici (inclòs l'autor del pròleg) el rebreguin. Hi ha
temps i pàgines per fer-ho. Aleshores, és clar, allò que hem convingut
en dir-ne "crisi del teatre" queda
bastant analitzat. De tota manera, i
ja que em demanes una conclusió jo
diria que el que al final queda ben
evident és la última relació entre
ta nostra cultura i la circumstàn*ia sòcia' - econòmica - política
en
ne ens be"u^u°m. si és que -"'això
ue fera se'n pot diT be nrar-nos Ja
-•é çue no 'escibreixo res de n~u,
perh penso que és sa i bo r e e r d a r o de tant en tant. Perquè ca! saber
valorar el que tenim, la gent que
tenim i els esforços que s'han fet,
entestats tots plegats amb la il·lusió
de que no tot se n'anés a fer punyetes. No sé a on acabo de llegir allò
de que Goering es treia la pistola
quan sentia la paraula "cultura" ..
JOSEP M. FIGUERES
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L'hora de Mercè Rodoreda
R

I L K E , el centenari del qual no

ha tingut entre nosaltres el
ressò que es mereixia,
(encara
no s'ha publicat en edició corrent
la versió de Carles Riba de La
cançó d'amor i de mort del corneta Christoph Rilke) diu en alguna banda que així com l'home
esdevé, la dona és, i que en lloc
de sentir-se viure la dona viu.
Rilke hauria apreciat l'essencial
de l'obra de Mercè Rodoreda,
com aquell pes de nostàlgia que
els personatges de Mirall trencat
diu ella mateixa que li han fet
sentir: aquell pes de nostalgia
que té tot el que ha viscut intensament i s'acaba; perquè gran
poeta de la distància i del mite,
hauria trobat en l'autora de La
plaça del Diamant, a través de la
seva obra narrativa, una il·lustració convincent de la condició que
atribueix a la dona i probablement una aplicació a la novel·la i
a la narrativa d'aquell distanciament poètic i d'aquella mitificació que ell esbossà —sense que
fos un narrador de mena i més
aviat tingués la narració per
company ocasional i expansiu de
la seva poesia—, als contes i als
Quaderns.
Tanmateix cal entendre el mite, en la novel·la, com un» qualitat que no destrueix els valors
narratius estrictes, reduïbles sovint a la condició de peripècia al
servei del poderós, ineluctable
argument, sinó que els ultrapassa i els dóna pes i sentit. Es tracta, doncs, en el mite, d'un aprofundiment de la narrativa cap a
la poesia; i només així es pot entendre, en funció de la poesia, la
separació del mite respecte del
símbol o de l'al·legoria (amb els
quals teoritzant el confon i a nivell dels quals el rebaixa), ja que
el símbol i l'al·legoria són explicatius, amb una realitat de fons
que es pot emparentar amb la religió (formes litúrgiques) o amb
moral (faula). Tot mitç, com es
veu a La plaça del Diamant, és
excés, i en aquest sentit —que és
el sentit amb el qual ens en podem servir en la novel·la catalana
de postguerra—, no té cap relació amb la mitologia. Es un nucli, perfectament localitzable en
algun punt del procés narratiu,
que es desborda i ho domina tot.
No es redueix, doncs, a un tema
centrfi o a un moment culminant,
i va
rça més enllà que el recurs expressiu que anomenem
motiu: Quan ens n'adonem, s'escampa per la novel·la sense perdre densitat ni cohesió, i així ho
impregna tot. La seva força és
més poètica que no narrativa (encara que potenciï la narració), i
és irracional més que no calculada, així com reveladora més que
no pas objecte de revelació.
La publicació del primer volum de les Obres completes de
Mercè Rodorena (1936-1960, Edicions 62), amb la novel·la Aloma,
el llibre Vint-i-dos contes i La
plaça del Diamant, posa en relleu
aquesta qualitat mítica i poètica
que jo mateix he fet notar anys
endarrera com l'exemple més
clar d'aquest valor adquirit per
la novel·la catalana dels darrers
vint anys, o sigui des de la represa. Mercè Rodoreda és un dels
tres novel·listes anteriors al desenllaç del 1939, que travessen el
desert i arriben amb nous valors
i a l'avançada d'alguns d'aquests
valors, fins a nosaltres. Els altres
dos novel·listes són Joan Puig i
Ferreter i Llorenç
Villalonga.
Tots tres, i des de situacions diverses i fins i tot divergents,
com és el cas del novel·lista mallorquí respecte dels altres dos,
exiliats, mentre es congrien els
primers moviments literaris de la
postguerra, treballen en l'estupor,
en una o altra distància i en la
densa identificació del nou temps
amb llur obra. Però Mercè Rodoreda, la més jove, només acull
del passat una part petita de la
seva obra, encara reelaborant-la:
la novel·la Aloma, i alguns contes
que després inclogué a Vint-i-dos
contes Quatre novel·les més han
vingut, i un llibre de contes: i la
darrera d'aquestes noveHe- Mirall
trencat, ha estat un nou assoliment de lectors i de crítica.
Aouesta és l'hora de Mercè Rodoreda en el nostre panorama literari.
Es almenys una coincidència
que sigui ara —quan amb un volum compacte i bell ens veiem a
les mans una obra que anys enllà
hem llegit fragmentada—, l'ocasió de parlar-ne en català des d'un

diari i a Barcelona; justament
ara, quan cada vegada cercles
més extensos i més perifèrics de
lectors i d'estudiosos, i de noves
generacions reivindiquen com a
propi un passat literari i cultural que només els qui Riba anomenà grups salvadors portaven,
fins fa tan poc temps, des de la
intimitat al carrer. La primavera del 31, de la qual f a mite Mercè Rodoreda en moments inoblidables de La plaça del Diamant,
es reprodueix ara a les consciències adormides i e s descobreix a
les visions entelades. L'exclusiva
dedicació de Mercè Rodoreda a la
nostra llengua, amb el sacrifici
que li ha comportat, ha contribuït, potser, que aquest reconeixement, una mica tardà, sigui sòlid i pur, encara que es basi, sobretot en la popularitat de les
dues darreres novel·les, i en gran
part a La plaça del Diamant. La
fidelitat, el silenci i l'admiracie
sostinguda dels retrets té més
d'actiu, a la llarga, per als valors
col·lectius, que no el desdeny momentani, les presses i l'oportunisme crític. El llenguatge, la prosa,
l'estil narratiu de Mercè Rodoreda no han pagat, es veu ben bé,
el trist tribut que correspon inevitablement a l'escriptor literari
que ha cedit als arguments de
l'usualisme i del bilingüisme, formes. t a m b é ,
d'abandonament
precipitat i injustificat per a
l'obra de creació literària, d un
compromís profund i essencial.
Alhora, el gruix i la disponibilitat de llengua de la narrativa de
Mercè Rodoreda obliguen a una
atenció madura per part del lector. el qual ha d'ésser lliure del
prejudici de creure que la novel·la
ha d'ésser escrita en un estil instrumental i neutre, com és el cas,
certament, de moltes novel·les,
però no pa s de les que marquen
la novel·la del segle X X , de James a Proust i de Joyce a Faulkner.
D'altra banda, com diu Carme
Arnau a l'extensa introducció
d'aquest primer volum
d'Obres
completes i referint-sç a un aspecte de Mirall trencat relatiu a
la infantesa, hi ha una aproximació a la concepció rilkiana de
l'infant, com a ésser escollit, i al
qual correspon de veure i de conèixer. No sé si els temes de
Mercè Rodoreda i els temes de
Rilke, confrontats, donarien encara noves semblances o noves
afinitats, però caldria estndiarho. Tanmateix, la universalitat
d'aquesta obra resta assegurada,
tant com el seu llinatge (involuntari) en la nostra literatura,
en la línia Emili Vilanova, Ruyra
i Llor. Algun conte, com Divendres 8 de juny presenta una temàtica d'un dramatisme més violent que qualesevol conte de Víctor Català, però des d'un angle
d'expressió i d'intenció ben distant o oposat. En general, l'aportació del llibre Vint-i-dos contes
constitueix
un dels al·licients
d'aquest volum, perquè és un recull de narracions que suggereix
i escampa temes per tota l'obra
posterior. No es tracta d'un pont,
sinó d'un valor per ell mateix, i
avui poc conegut, sobretot si ho
comparem amb La meva Cristina
i altres contes, consagració del
seu mestratge i de la seva inventiva.
Són, en fi, gairebé quaranta
anys de producció, de la qual
se'ns dóna ara una primera part
molt important: una novel·la més
aviat breu, molt cenyida, Aloma,
fosca i densa com un joeill ben
guardat, la qual publicada el 1938,
havia obtingut el Premi Crexells;
el llibre dels Vint-i-dos contes,
amb el qual Mercè Rodoreda obtingué el Premi Víctor Català
l'any 1957. i La plaça del Diamant, probablement la millor novel·la catalana d'aquests anys, publicada el 1962 i de la qual s'han
fet onze edicions, a més d'aquesta, i traduccions a set idiomes. Hi
ha en tot el conjunt una fixesa de
mirada damunt d'un món, el món
real, la qual mirada té la força i
la propietat d'erigir tot seguit un
altre món, el propi, amb un pes
de realitat íntima que exigeix un
reconeixement sense reserves de
tot el seu pes de ficció i de tota
la seva capacitat de dolor. Com
deia també Rilke. només el poema. sobre la terra, consagra i glorifica. Poques vegades un novel·lista, amb els seus mites, s'ha
acostat tant a aquesta difícil 1
necessària funció.
JOAN T R I A D U

