
E ntre Art Madrid —l’alter-
nativa soft d’Arco— i la
prestigiosa fira de Maas-

tricht, Artur Ramon presenta a
Barcelona dues exposicions, dis-
cretes i agradables, i tambémolt
pragmàtiques des del punt de
vista econòmic pels temps de cri-
si que corren. L’una està dedica-
da als gravats i dibuixos de
Marià Fortuny, un clàssic de la
casa, i en la qual, a part de l’obra
sobre paper, s’inclou un oli de
petit format, Vista de Tànger,
que és una meravella. L’altra
exposició és una d’aquelles sor-
preses que, de tant en tant, des-
vela la família Ramon. En aquest
cas és el redescobriment del nét
de Narcís Monturiol, el pintor i
dibuixant, Enric Pascual Montu-
riol (Barcelona, 1886 - Nova
York, 1934), del qual ja no es re-
cordava ningú; ni tan sols figura
en la imprescindible i completa
Història de l’art català de Fran-
cesc Fontbona i Francesc Mira-
lles. No és el primer que, enmar-
xar lluny, acabaria oblidat a ca-
sa. Al Diccionario biográfico de
Artistas de Cataluña, l’exhaustiu
compendi d’autors que va dirigir
Josep Francesc Ràfols als anys
cinquanta, Pascual Monturiol
surt amb el nomdepila i l’any de
naixença canviats, i l’entrada
que hi té conclou amb una gran
incògnita: “En 1917 expuso Pas-
cual Monturiol en las Galerías
Layetanas, con muy halagüeños
resultados, y estuvo después una
temporada en Nueva York. A su
regreso de los EstadosUnidos re-
novó aquí el éxito dos o tres
años, en sucesivas exposiciones,
después de las cuales volvió a
marchar a Nueva York, en don-
de la suerte le fue tambiénpropi-
cia. Desde entonces nada se sabe
de su actuación”.

AraArturRamonposadema-
nifest que el 1918 l’artista va con-
tribuir amb la venda dels seus
dibuixos a recaptar diners de ca-
ra a la construcció del monu-
ment a Narcís Monturiol a la
rambla de Figueres, obra d’En-
ric Casanovas i una de les joies

d’escultura pública del Noucen-
tisme més genuí; i també que,
retornat als EUA, es va dedicar
als temes castissos espanyols
que feien les delícies del públic i
dels col·leccionistes milionaris
nord-americans, fins que va mo-
rir allà, al seu estudi, el 1934,
d’un atac de cor. A Barcelona,
però, s’havia dedicat a captar les
escenes del port, seguint unami-
ca Enric Graner i amb referèn-
cies a l’escultor belga Constantin
Meunier, que havia tingut molta
predicació a laCatalunya deprin-
cipis de segle. Les celebradesma-
noles i toreros made in USA de
PascualMonturiol resten encara
del tot oblidades, qui sap si per
bé de l’artista; per sort, el que es
pot veure al carrer de la Palla

són les seves magnífiques esce-
nes del port barceloní.

En el gran corn de l’abun-
dància de la Fundació Vila Ca-
sas, en la qual tot és ben rebut,
aquests dies es pot visitar la
recuperació, interessant i obliga-
da, de Jaume Mercadé (Valls,
1889 - Barcelona, 1967), pintor re-
finat i joier essencial delNoucen-
tisme i l’Art Déco. L’exposició té
de curador el prestigiós historia-
dor i crític d’art José Francisco
Yvars. Mercadé ha estat un dels
noms destacats de l’art català de
la primera meitat del segle XX, i
Enric Jardí li va dedicar una
completa monografia l’any 1977,
editada per Polígrafa. Però els
temps moderns obliden de pres-
sa. La tria d’Yvars a la Vila Casas
ha obviat, amb bon criteri, re-
trats, figures i natures mortes,
per centrar-se de manera exclu-
siva en els paisatges, una faceta
quedefineix tan béMercadé, pin-
tor gairebé d’un sol quadre que,

tanmateix, va saber anar adap-
tant d’acord amb l’evolució de
l’art. Enmig del tema i de variaci-
ons sobre el camp de Tarragona,
sobresurt, també, una obra es-
pectacular,El zepelí,una vista es-
plèndida de Barcelona, pintada
el 1930. Només per contemplar
aquesta obra, que pertany a una
col·lecció privada, val la pena vi-
sitar l’Espai Volart, al carrer
d’Ausiàs March. Posats a afinar,
però, potser falten alguns paisat-
ges més dels anys vint i els pri-
mers trenta, de vistes elevades, a
la manera de Marian Pidelaser-
ra, i de pintura argentada, a la
manera del Josep de Togores de
l’època, i, per contra, en sobren
uns quants dels quaranta, de co-
lors plans i estridents, fets en un
moment de difícil recerca de la
modernitat, quasi inexistent lla-
vors en plena postguerra espa-
nyola. Però quan arribem als
anys cinquanta i seixanta, la pale-
ta de Mercadé retorna als seus
orígens, i s’hi afegeix la destresa
extraordinària de la textura que,
fins i tot, s’anticipa a l’eclosió de
l’informalisme. Mercadé —com
Joaquim Sunyer, Miquel Villà o,
en menys grau, Josep Mom-
pou—va sabermantenir la fideli-
tat a simateix i refermar-la a con-
tracor del seu entorn: aquella
pintura catalana que Eugeni
d’Ors haviaposat, demanera exa-
gerada i emfàtica, al capdamunt
de l’art occidental, i que, prepo-
tent, superba i autista, s’anava es-
tavellant per sucumbir, aviat, en
vulgars imatges de calendari
que ara ja quasi ningú gosa con-
templar.

V íctor Obiols (Barcelona,
1960), també conegut
com Víctor Bocanegra en

la seva faceta d’intèrpret musi-
cal, és un poeta escadusser i dis-
pers, malgrat una vida dedicada
a l’estudi, la traducció i l’ense-
nyament de la literatura. Amb
la recopilació Sol de lluna ple.
Poesia 1974-1999 (Edicions els
Llums, 2015) i el flamant premi
Carles Riba concedit pel recull
Dret al miracle, hauria de co-
mençar a assolir un reconeixe-
ment merescut de fa temps.

En Obiols conflueixen dues
circumstàncies propícies a l’ad-
veniment d’un bon poeta: la lli-
cenciatura en Filologia Clàs-
sica i la carrera de cantautor.
Gràcies a la primera, no li serà
mai aliena la idea que de res no
n’hi ha d’haver massa, no cal
dir que adequada a tots els
àmbits de la vida però especial-
ment a la poesia; i a través de la
segona, haurà comprovat que
posar música a una lletra i fer
que el públic hi pari atenció no
s’aconsegueix mai per casuali-
tat sinó amb esforç, revisió i
persistència.

Les 42 composicions de Dret
al miracle revelen un interès
per fer-se entendre, sense recar-
regaments innecessaris, cosa ac-
centuada pel to dialogant que

adopten en força casos. En un
llibre anterior, Versos i contra-
cants (1997), hi apareixia aques-
ta Divisa: “Compartir l’energia /
amb els qui et fan costat / i a les
seves esquenes / fer trenes de
literatura”. És a dir, les interrela-
cions personals com a prioritat,
i en segon terme, l’exercici par-
ticular d’enaltir-les per procedi-
ments retòrics. A Dret al miracle
destaquen els poemes d’amor o
desamor, molt confessionals,

molt arran de vida quotidiana;
com el primer, que tracta de
l’imaginari funeral d’un amor
en què “Vam abocar-hi molt de
tot, i al final era un obès / que no
esmovia del sofà de casa”. Sovin-
tegen imatges d’aquest estil, de-
finidores i cridaneres, però tam-
bé hi ha moments en què un
graumés gran d’abstracció es fa
present: “Una fiblada al cor, uns
rastres de desig / en insomnis
diürns seran com una creu”.

No deu ser casual que el poe-
ma Ametller florit de nou hagi
estat compost en memòria de
Joan Maragall, ja que la seva
concepció de la poesia, la idea
de la paraula viva, sembla reapa-
rèixer en força versos d’Obiols.
Així, l’esponteneïtat de l’expres-
sió, la fascinació davant la natu-
ra, l’emoció verbalitzada sense
filtres a què aspirava el vuitcen-
tista rebroten en el lirisme d’un
músic avui dia, encara que en el

cas d’aquest també és cert el
que deia Josep Maria de Sagar-
ra de Maragall, que “els mo-
ments més vius, més plens de
‘paraula viva’ de la seva obra,
són aquells en els quals la for-
ma adquireix una gràcia perfec-
ta, quan tots els versos obeeixen
a una retòrica rígida”.

El títol sembla fer referèn-
cia al dret a accedir a un estat
d’esperit excepcional, que s’ob-
tindria per mitjà de l’experièn-
cia poètica, i també a la necessi-
tat d’anar-hi de dret, sense
dilacions. Tot plegat molt ro-
màntic, però, certament, el con-
junt d’aquests poemes va molt
més enllà, o conté més que
això: una capacitat de jugar
amb les paraules, de fer-les
anar amb l’arbitrarietat de
l’avantguardista —de fet, a ve-

gades hi ha, sobretot en la
dimensió sentimental, un ressò
de l’últim Joan Salvat-Papas-
seit—; el recurs a mots no habi-
tuals però fascinants, com àlibi
o erubescència; o una contenció
a l’hora de compondre que
l’aparten de l’amuntegament
improvisat propi dels experi-
mentadors poc hàbils.

En definitiva, l’últim Carles
Riba (un dels guardons amb
més pedigrí del gènere a Cata-
lunya) premia la trajectòria llar-
ga i irregular —el primer llibre
li van publicar als 14 anys—
d’un poeta personalíssim que té
la peculiaritat de semblar enca-
ra molt jove.

ELS CONVIDATS DE PEDRA
Ponç Puigdevall
El Llop Ferotge
300 pàgines. 17 euros

PETITA CRÒNICA
Stefan Zweig
Traducció de Marc Jiménez Buzzi
Edicions de la Ela Geminada
134 pàgines. 14 euros

FORTUNY. DIBUIXOS I GRA-
VATS / ENRIC PASCUALMON-
TURIOL. LA POÈTICA DEL
PORT
Artur Ramon Art
Barcelona. Fins al 31 de març

JAUME MERCADÉ. PAISAT-
GES CONSTRUÏTS
Espai Volart, Fundació Vila Casas
Barcelona. Fins al 24 d’abril

T ot i l’aparença factícia i efí-
mera, la crítica literària
que es fa en elsmitjans pe-

riodístics, quan s’exerceix amb re-
gularitat, constància i rigor, aca-
ba generant un discurs coherent,
més lligat i profund que no sem-
bla, i que, en el cas de lectors vo-
raços i exigents comPonçPuigde-
vall (Sant Feliu de Guíxols, 1963),
eleva la ressenya al grau de gène-
re literari amb tot el dret. Puigde-
vall, que escriu des de fa bastants
anys en aquest Quadern, ho de-
mostra en el conjunt d’articles i
ressenyes aplegats a Els convidats
de pedra, publicats majoritària-
ment aEl Punt entre 2000 i 2002 i
que, com assenyala a la “Nota ex-
plicativa”, se’ls va plantejar, des
del moment que li van oferir una
secció setmanal, com “un llibre
d’articles concebut des del pri-
mer fins a l’últim com a llibre”.

La coherència no ve només
del fet que decidís abordar la lec-
tura d’un bon nombre d’escrip-
tors catalans poc tinguts en
compte o senzillament ignorats
per la historiografia. Si d’ara en-
davant caldrà tenir en compte
aquest volum és perquè Puigde-
vall hi dibuixa, més enllà
de la visió de cada autor o
de cada obra en concret,
un panorama alternatiu,
una mirada més rica i ge-
nerosa sobre el conjunt
de la nostra literatura. En
primer lloc perquè, com
afirma en presentar Ga-
briel Fuster i Mayans, “la
pràctica literària no és res
més que l’enriquiment de
la tradició”. Els convidats
de pedra proposa una lla-
minera i apassionada
ampliació del repertori
català, sotmès a massa
restriccions per motius
tant estètics (el diktat post-
noucentista o el del realis-
me històric) com polítics
(ser escriptor i franquista
o reaccionari no està ben
vist). Potser per això, per-
què aspira a rescatar bo-
na literatura poc o gens llegida, a
eixamplar l’abast de la tradició,
Puigdevall parla sovint d’escrip-
tors de dietaris i de memòries, de
reculls d’articles i de reportatges
periodístics i de viatges, és a dir,
formes de prosa no estrictament
ficcionals, i quan evoca la
“diabòlica mania d’escriure” del
Baró de Maldà, recorda un altre
grafòman com Josep Pla i remar-
ca aquesta literatura del detall,
de l’experiència, de la memòria,
com una de les línies de força de
les lletres catalanes.

Seria desencertat entendre
aquest llibre separant-lo de la res-
ta de l’activitat crítica de Puigde-
vall —tan temuda i blasmada per
alguns com admirada per altres,
que es concentra, habitualment,
en la literatura contemporània.
Els convidats de pedra és molt
més que una galeria de margi-

nals i marginats, tot i que hi tro-
bem algun escriptor fracassat,
vençut per la consciència de les
pròpies mancances, com Fran-
cesc Rierola, i algun rar amb
vocació de maleït, com Anton
Isern. A més de rescats i vindica-
cions d’autors irreductibles a les
etiquetes de manual, el volum
aporta també mirades alternati-
ves a noms consagrats, com Es-
priu —de qui assenyala la
contradicció entre la seva autoexi-
gència i la simplificació mitifica-
dora a què ha estat sotmès—, Pla,
Rusiñol, Sagarra o Carner, defu-
gint tòpics i proposant lectures
enriquidores.

L’exigència de Puigdevall és
aquí la mateixa que l’ha establert
com a crític de referència (i, tam-
bé, com a autor d’una obra narra-
tiva curta però valuosa, que ara
s’eixamplarà amb la novel·la
D’incògnit). Reconeixem l’aspre
denunciador de la vacuïtat de
tants escriptors actuals sense ner-
vi ni cura per l’estil quan, tot par-
lant del crític d’art Jordi Benet,
admira “una generació on el fet
d’escriure correctament no era
una anomalia sinó un insignifi-
cant símptoma de normalitatmo-
ral”. Pàgina rere pàgina, entre des-
cobertes d’autors que fa venir ga-
nes de llegir i retrobaments d’al-
tres sovint considerats menors,
Puigdevall reivindica la felicitat

que s’amaga en els llibres, en tota
mena de llibres: troba “el batec
d’una possible novel·la” en un re-
ceptari d’adrogueria de cap a
1800, i destaca en les memòries
del vuitcentista Francesc Aragó
que “el relat d’aventures verídi-
ques ens transporta cap al territo-
ri de la imaginació”, és a dir, cap a
la literatura.

El poder de la literatura l’ex-
pressa, en fi, un altre convidat de
pedra, Edmon Vallès, quan, en el
seu Dietari de guerra de comba-
tent de la lleva del biberó, devas-
tat pel conflicte i refugiat una esto-
na en la lectura, constata: “Per un
moment m’adono que és més im-
portant la correspondència de
Goethe amb la senyora Stein que
la trinxadissa d’una obscura briga-
da durant una guerra civil en un
país de segona categoria, especia-
lista en guerres civils”.

L’emoció sense filtres
ressona en la poesia
de Víctor Obiols,
flamant premi Riba

DRET AL MIRACLE
Víctor Obiols
Edicions Proa
88 pàgines. 16 euros

P etita crònica, llibre de nar-
rativa de Stefan Zweig
(1881-1942) que aplega

quatre contes, va aparèixer el
1929, tot i que les històries ha-
vien anat apareixent en diaris
des del 1919. Zweig ja era ales-
hores un autor força conegut,
tant per la narrativa com per
les biografies i els assajos
històrics.

Tal com explica Antoni Mar-
tí a la introducció, el terme
“crònica” és deliberat, ja que en
aquests relats, escrits des de cer-
ta base autobiogràfica, l’autor
mira d’objectivar uns fets de la
història passada recent, els
quals serviran per prendre’n
consciència i preservar-la. La lli-
bertat inventiva, amb tot, se sot-
met fins a cert punt a aquesta
matriu real.

Hi ha dos contes que no es
poden entendre sense la parti-

cipació austrohongaresa en la
Gran Guerra, mentre que un ter-
cer, La col·lecció invisible, se si-
tua concretament en la hiper-
inflació alemanya i la fallida de
la borsa berlinesa el 1927. El te-
ma és la dissolució de la burge-
sia tal com l’havia conegut l’au-
tor des del tombant de segle. El
fervorós col·leccionista d’art
(aliè a les dures reparacions
col·lectives de la guerra) encara
és un antic membre d’aquesta
classe civil.

Els personatges centrals dels
altres tres contes representen
també, sota els ulls de Zweig,
individus condicionats per les
sacsejades de la Història. La lite-
ratura permet a l’autor expres-
sar una veritat particular. El se-
guiment d’aquests quatre perso-
natges problemàtics és el que
cohesiona el llibre. La ficció
provocarà una mínima repara-
ció individual.

A Leporella, potser la millor
peça, l’autor segueix (a la mane-
ra d’Un cor senzill, de Flaubert)
les passes d’una dona humil; en
aquest cas, una minyona rural
tirolesa que passa a viure a la

ciutat, al servei d’un matrimoni
d’aristòcrates. S’hi pot fer la lec-
tura de les contradiccions de la
cultura austríaca, però hi aflora
el retrat minuciós i esplèndid
de la protagonista, finalment
ple d’ambigüitat.

Un episodi del llac de Ginebra
explica l’arribada d’un rus a
Suïssa, un soldat que encara es
pensa que la guerra continua.
L’efecte que vol imprimir
Zweig al relat és d’incomoditat.
Els neutrals, els pacifistes, els

estiuejants, els internacionalis-
tes que hi ha a Ginebra, s’an-
goixaran en veure la desori-
entació d’aquest home insòlit,
fantasmal, com tants d’altres al
final de la guerra, desplaçats
del lloc d’origen. El soldat
posarà tothom de cara a la seva
consciència...

Sembla que Borges va llegir
El llibreter Mendel, i algun cop
s’ha dit que al conte Funes el
memorioso hi ha alguna cosa
d’aquest llibreter jueu resident
a Viena, capaç de recordar tots
els llibres que hi havia pel món,
però que en sabia només el
preu, l’any, la ciutat, l’editorial...
Podem imaginar el jove Zweig
acudint al vell llibreter, el qual
passava el dia en un cafè vienès
senyorial però vetust, a la recer-
ca d’alguns llibres que potser
necessitava... És un conte excep-
cional, en què el fons històric
(la Gran Guerra) és el pretext
que farà sotsobrar la rutina
d’aquest tipus singular, Mendel,
el qual en el seu dia a dia no
s’adonarà que ara haurà de mo-
derar la cordialitat cap als
clients i els venedors de llibres
que pertanyen a les potències
enemigues de la Triple Aliança.
No podrà absentar-se de la
Gran Guerra, com li va passar a
Zweig, i la mort de l’erudit jueu
de Galítsia, autèntica memòria
dels llibres, serà la premonició
de la Segona Guerra Mundial,
que causarà la desfeta del món
moral de Zweig.

Enric Pasqual i
Jaume Mercadé, dos
recuperats per Artur
Ramon i la Vila Casas

Puigdevall amplia el repertori d’autors.

ART

Mar i muntanya, des de l’oblit
Josep Casamartina i Parassols

LLIBRES

El rebrot de la paraula viva
Manuel Castaño

Quatre reparacions
individuals
Pere Guixà

LLIBRES

Els altres catalans
Xavier Dilla

El zepelí, de 1930, obra de Jaume Mercadé, exposat a la Fundació Vila Casas.

Soldats francesos en una trinxera a la Gran Guerra. / roger-viollet

En Víctor Obiols conflueixen el filolèg clàssic i el cantautor. / massimiliano minocri
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