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sociolinguistica (con esempi romanzi)»;10 «Hanno i singoli diasistemi romanzi ‘emanato’ la ‘loro’
lingua standard (come di solito si legge) o hanno invece le lingue standard romanze determinato
(in larga misura) a posteriori i ‘loro’ dialetti?»;11 «La posizione delle lingue per elaborazione ‘ro-
manze alpine’ all’interno di un modello sociolinguistico»;12 «A estandardización do galego á luz
de procesos análogos noutras linguas ‘minorizadas’ europeas»;13 «Estandardización de linguas
románicas ‘baixo presión’: unha proposta tipolóxica».14 Una sèrie d’articles en croat sobre els
problemes de les llengües minoritzades en l’Europa romànica han estat recollits en el llibre Pro-
blemi manjinskih jezika u romanskim državama Europe (2007, Rijeka: Mageda) al qual he dedicat
una ressenya al volum. XXXII d’Estudis Romànics.

Nascut en Split el 2 d’octubre de 1922, ciutadà de Dubrovnik per casament i pels seus inte-
ressos científics, professor de la Facultat de Lletres de Zadar en el període 1956-1972, Žarko
Muljačić va passar la major part de la seva vida entre les tres ciutats dàlmates: fill de la més gran
i la més romana, gendre de la més rica i la més lliure, ja gran romanista a la més antiga i la més
romànica. Ha sabut dedicar a la Romània submersa de la riba natal i al món fascinant dels contac-
tes lingüístics romanicocroats les millors pàgines de la seua incomparable obra. Però el període
més fructífer de la seua carrera va ser la seva llarga estada a la Freie Universität de Berlín (1972-
1997), universitat i ciutat que l’han sabut estimar més que les seues tres ciutats plegades. Des del
nord llunyà continuava honorant les llengües, mortes i vives, de la seua terra, amb l’experiència
amarga de qui havia pogut comprendre què volen dir les Ítaques. De tornada a Croàcia, es va
instal·lar a Zagreb, on continuava treballant, incapaç de no obrir nous capítols, sempre amb el seu
conegut estil polèmic i erudit (melius abundare, deia). Va desaparèixer com l’últim de la gran
tríada de la romanística croata, dos anys després dels seus amics i col·legues, Vojmir Vinja (2007)
i Pavao Tekavčić (2007).

Poder compartir les hores de Žarko Muljačić no significava només rebre l’honor impensable
de ser deixeble d’un dels gegants de la lingüística romànica. Significava gaudir de l’atenció d’un
avi que entenia els joves com només ho sap fer qui mai no ha envellit. Ser dignes d’ell és potser
ara el major repte de la romanística croata.

Nikola Vuletić
Universitat de Zadar

Memòria d’Isidor Cònsul
(1948-2009)

I. L’home i el treball

Com tota mort prematura i en ple procés de treball, la d’Isidor Cònsul (1948-2009), als sei-
xanta-un anys, trenca i ha trencat una obra que abasta interessos ben diversos tot i que, també, del
tot complementaris.

10. Linguistica. Vol. 24 (1984), p. 77-96.
11. En Foresti, Fabio (ed.) (1989), L’italiano tra le lingue romanze. Atti del XX congresso internazionale di

studi della SLI. Roma: Bulzoni, p. 9-25.
12. Mondo ladino. Vol. XVI/1-2 (1992), p. 27-43.
13. En Monteagudo, Henrique (ed.) (1995). Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego

culto. Vigo: Editorial Galaxia, p. 19-51.
14. En Fernández Rei, Francisco / Santamarina, Anton (ed.) (1999), Estudios de sociolingüística románi-

ca. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, p. 11-26.
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Tothom té el perfil públic que s’ha construït i, a vegades, ha de lluitar contra ell. I no sempre
es guanya. Per guanyar cal temps. El temps que es precisa per solidificar les diverses imatges, els
diversos jo que amaga cada jo, les diverses manifestacions i interessos d’una única personalitat. Per
ordre cronològic del seu procés, en el perfil d’Isidor Cònsul el que domina i ha dominat és la face-
ta de crític literari, en un exercici molt actiu en els anys vuitanta i noranta que, al final de la matei-
xa dècada dels noranta, es complementa amb la d’editor. Tant l’un com l’altre, el crític i l’editor,
van igualment lligats amb un activisme cultural que es vincula amb aquestes dues funcions, però
també amb moltes d’altres de gestió cultural com poden ser la secretaria i vicepresidència del
Centre Català del Pen, la secretaria de l’Ateneu Barcelonès, la direcció de revistes pedagògiques
vinculades al Departament d’Educació, així com totes les accions de dinamització cultural que el
lligaven al seu originari Bellpuig, entre les quals les relacionades amb el premi Valeri Serra i
Boldú. Així, el perfil de crític literari, editor, activista i dinamitzador cultural està lligat a Isidor
Cònsul. Constitueix i forma la seva imatge i funció més nítida i clara dins del panorama recent, les
darrers dècades, de la cultura i la literatura catalanes.

Però Isidor Cònsul era més que això, tot i que potser no tothom ho ha percebut de la mateixa
manera que ho veiem, ho coneixem i ho reconeixem tots aquells que hem estat més a prop seu i
hem pogut seguir més atentament el desenvolupament de tota la seva activitat intel·lectual. Proba-
blement perquè aquesta visió hagués pogut arribar a ser compartida per més gent, per més lectors,
calia més temps. Un temps que el destí no li ha atorgat. Però les obres són on són i res no les pot
fer tornar enrere ni esborrar de la bibliografia literària catalana d’aquests darrers dotze anys.

I és en aquest punt que volem dir que la imatge, és a dir, la condició real d’escriptor creador
i memorialista d’Isidor Cònsul ha estat menys coneguda que la que va assolir al llarg de la seva
vida com a crític literari, editor i activista cultural. Hi ha, doncs, un treball d’escriptura creadora i
memorialística que no s’ha de menystenir de cap manera. Amb tot, les dues facetes han crescut de
manera diferent i obliguen i mereixen, també, un tractament diferent perquè una —el narrador—
sí que ha tingut una presència feble, un sol llibre i pòstum, mentre que l’altra, la de memorialista,
compta amb tres títols que assoleixen una unitat interior i una evolució que justifiquen l’interès, la
defensa i una clara raó d’esment en la literatura memorialística contemporània. Aquests quatre
títols de creació i memòria són fruit dels darrers dotze anys. El primer, Cinc estacions. Un dietari,
porta data de 1998 i el darrer, Ànima de bolero (contes) de 2009, la qual cosa vol dir que se situen
i han estat publicats en la maduresa intel·lectual de l’autor. És per això que en rememorar el seu
treball volem seguir el que ens marca el seu itinerari biogràfic i intel·lectual com a crític i estudiós,
editor, narrador i memorialista.

II. El crític i estudiós

Després de la seva etapa de formació que el porta de l’Escola de Magisteri de Lleida a la
Universitat de Barcelona —alguns aspectes de la qual estan explicats al seu llibre memorialístic
Tractat de geografia (2008)—, els primers textos crítics els podem començar a datar a finals dels
setanta i a la dècada dels vuitanta i, sobretot, als noranta, quan la seva presència crítica és força
activa a pàgines com les de Serra d’Or i el diari Avui. És una crítica oberta que, des de la imme-
diatesa de la crítica periòdica, es converteix en crònica editorial o literària d’aquells anys, des dels
autors de generacions anteriors passant pels de la dècada dels setanta i fins als nou arribats.

D’aquesta funció crítica, Isidor Cònsul només ens ha deixat un llibre: Llegir i escriure. Pa-
pers de crítica literària (La Magrana, 1995) És un llibre suma de sociologia i crítica literària.
Dividit en tres parts, la central —«7 narradors»— és la més important tant per l’aportació que
significa l’any en què es publica, 1995, com per la fixació d’uns referents d’interpretació de l’obra
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de set narradors. Els noms: Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcel, Jesús Moncada, Jaume Cabré,
Maria Barbal, Ramon Solsona i Quim Monzó. Són set peces entre l’assaig i el retrat literari. La
proximitat a l’autor, l’afinitat o amistat fa, a vegades, més possible el retrat literari (Riera, Cabré,
Barbal) sense oblidar l`anàlisi d’obra. És excel·lent el text sobre Monzó, síntesi de retrat i anàlisi,
un text que evoluciona contrapuntejat amb l’evolució de l’autor. La primera part del llibre «Una
literatura en curs» és un treball de sociologia literària mentre que la darrera, «1968-1992. 25 anys
de poesia catalana», és una crònica del procés poètic viscut en els anys que assenyala el títol.

Si l’obra crítica està en la seva major part dispersa a la premsa, com a verdaguerià la seva
publicació és més continuada. El primer títol és Jacint Verdaguer. Història, crítica i poesia (Mall,
1986). Aquest primer llibre ja assenyala dues constants d’interès en els treballs verdaguerians
d’Isidor Cònsul: la reivindicació de l’obra del poeta davant lectures reduccionistes i l’anhel d’ar-
ribar a elaborar la «biografia definitiva» sobre el poeta. El primer capítol del llibre, «Jacint Ver-
daguer: el marc literari i històric», n’és un primer esbós. Disset anys després fa un salt notable amb
la publicació d’un nou llibre Perfils de Verdaguer (Proa, 2003), dues-centes pàgines del qual ja
són un «Perfil biogràfic i literari de Verdaguer». La voluntat d’aquest interès biogràfic pel poeta
l’explicita en una de les darrers entrevistes que se li féu. En ser preguntat sobre els projectes que
tenia confirma, com a darrer i més important, que «vull escriure la biografia definitiva de Verda-
guer» (La Mañana, Lleida, 4 de gener del 2009). Quant a divulgació d’obra cal esmentar diverses
antologies. La primera, Jacint Verdaguer. Antologia (La Magrana, 1986) anys més tard, Els bor-
dons de l’arpa (Proa, 2001). Però com estudiós l’aportació més important és l’edició crítica, tema
de la seva tesi doctoral, de Sant Francesc (Eumo, 2001), volum quinzè de l’edició crítica de l’obra
del poeta de Folgueroles. En aquest camp el somni i màxima il·lusió d’Isidor Cònsul s’acompleix
quan, amb Joaquim Molas, preparen l’edició, en quatre volums, de Totes les obres de Jacint Ver-
daguer (Proa, 2002-2006). És una edició d’alta divulgació pensada per a un públic ampli però ri-
gorosament filològica.

II. L’editor

Quan el juny de 1998 Isidor Cònsul acceptà la proposta d’Enciclopèdia Catalana de dirigir
Proa visqué la transformació que significa el pas de la crítica a l’edició. Un encàrrec com el que
havia rebut Cònsul, i que ell acceptà de grat, amb alguns interrogants però sense vacil·lacions, era
un repte intel·lectual i professional de primera magnitud. I, sense cap mena de dubte, guanyar-lo
ha estat el nord que, professionalment, va orientar els darrers deu anys de la seva vida. Però per a
guanyar calia replantejar de cap i de nou el llegat de Proa.

De models editorials n’hi ha diversos, que podríem sintetitzar entre un model reduït i concen-
trat i un altre d’expansiu. El model concentrat centra l’acció de l’editorial en unes poques col-
leccions molt ben definides i que generalment aposten pels gèneres tradicionals amb un públic
conegut i reconegut. El model expansiu vol abastar l’arc possible dels interessos del lector —a
vegades sense saber si hi ha prou lectors per a un interès concret— i identificar l’editorial en tots
els registres i manifestacions d’aquesta diversitat. Aquesta fou l’aposta i la decisió i, per tant,
l’adopció d’un canvi de model. Proa adoptaria la forma d’un model expansiu

Si analitzem el catàleg d’aquests darrers deu anys de Proa veurem els efectes d’aquest procés
i el pas d’un model a l’altre. Cada col·lecció té la seva història. No podem pas fer-la ara, però si
volguéssim explicar l’acció i direcció d’Isidor Cònsul davant de Proa podríem dir que: 1) ha des-
envolupat un projecte de model obert d’editorial abastant i potenciant el màxim de gèneres possi-
bles; 2) ha valorat la tradició literària nacional i internacional, l’ha recuperada en traduccions de
gran relleu i úniques en l’edició catalana; 3) igualment ha apostat per la contemporaneïtat facili-
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tant i incorporant nous autors que signifiquen la continuïtat d’una literatura i, per tant, ha fet
apostes de futur; 4) com a bon editor, ha potenciat i fidelitzat uns autors creant la necessària alian-
ça entre autor i editor, imprescindible per a la creació d’un bon catàleg; 5) ha convertit Proa en una
editorial de referència; 6) empresarialment ha sabut moure’s en el difícil equilibri que cal mante-
nir entre projecte cultural i empresa comercial; i 7) ha estat estímul per a molts autors i moltes
obres que no s’haurien escrit sense el seu suggeriment i la seva insistència. Podem dir, doncs, que
Isidor Cònsul ha guanyat el repte que s’havia plantejat en assumir la direcció de Proa pel fet d’ha-
ver estat un dels editors de referència d’aquest canvi de segle i principi de segle xxi.

IV. El narrador

Isidor Cònsul ha estat el narrador d’un sol llibre de contes, Ànima de bolero (Empúries,
2009), i de tres llibres memorialístics: Cinc estacions. Un dietari (La Magrana, 1998) En el nom
del pare (Institut d’Estudis del Cinca-IEA, 2004) i Tractat de geografia (Empúries, 2008). En la
construcció d’aquest perfil del personatge que hem esmentat abans, hi ha hagut prou projecció i
ressò dels tres títols darrers perquè el memorialista no es pugui posar en dubte. És més difícil la
seva condició de narrador amb un sol llibre que ha sortit i ha reunit la seva obra narrativa després
de la seva mort i que ja no podrà tenir continuïtat.

Però tot i així cal dir que el memorialista i el narrador es creuen sota un mateix món i un
mateix interès. Almenys, un de molt dominant. Això fa que en creuar-se aquestes dues formes
escripturals, memorialisme i creació, les dues s’impliquin i es reforcin atès que la més potent, el
memorialisme que abraça tres llibres, intensifica i explica millor el sentit de la més feble, la crea-
ció, que només n’abraça un, i li atorga una major raó de ser i un millor motiu d’anàlisi. Dit d’una
altra manera: els quatre llibres s’han de llegir no com una unitat, però sí com una interrelació de
motius i interessos perquè es vivifiquen i s’alimenten d’una mateixa matriu personal i intel·lectual
al servei d’un mateix projecte literari. De fet són, doncs, quatre peces i moments d’un mateix
impuls o projecte literari que s’articulen sota el doble referent, forma i llenguatge, de la memòria
o la ficció.

Aquesta interrelació d’interessos o creuament de temes que retrobem, amb diferent manera i
intensitat, en els materials memorialístics i narratius, gira sobre tres eixos principals d’una gran
significació per conèixer i entendre el món personal i interior del personatge. Si el crític i l’editor
ens acosten més a l’intel·lectual, el vessant narratiu i memorialístic ens acosta més al factor humà
d’Isidor Cònsul, no altrament ens trobem en l’espai narratiu de les literatures del jo. Aquests tres
eixos són: 1) la construcció literària del mite d’Espés, lloc originari de la branca paterna; 2) la fi-
gura del pare, com una extensió o complement de l’apartat primer; i 3) el reconeixement i home-
natge a la vida familiar com espai personal de felicitat.

Ànima de bolero té un cos central, format per deu narracions, i un annex que, sota el títol
«Duet cerverí», recull dues narracions publicades als cerverins Quaderns de Sant Magí. Per en-
tendre i tenir un millor coneixement del procés de formació del cos central del llibre, les deu
narracions, cal saber què son les Trobades d’Escriptors als Pirineus, una feliç iniciativa sorgida
l’any 1994, que reuneix, el darrer cap de setmana de juny, un grup d’escriptors en una vall piri-
nenca amb la voluntat de descobrir i interioritzar els Pirineus en l’imaginari d’aquests escriptors
(vegeu Cròniques del Pirineu literari. 17 anys de Trobades d’Escriptors al Pirineu. A cura de
Ferran Rella. Lleida, 2010). De les narracions escrites i publicades anteriorment amb motiu
d’aquests encontres neix Ànima de bolero. Les narracions sorgides de les TEP són les que més
directament estan vinculades al món pirinenc de l’autor i les que construeixen el mite literari
d’Espés, en l’Alta Ribagorça aragonesa, i a les quals Isidor Cònsul vincula els seus orígens fami-
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liars i propis. Espés és l’arrel, l’origen, l’espai de la infantesa i el record. És el passat al qual es
retorna com a signe de reconeixement i lligam amb la memòria familiar.

El «duet cerverí», que és l’annex del llibre, correspon a dues narracions. A la primera, «Fred
a l’alba», indaga en el passat de la branca familiar dels Porredon, cerverins, on cal situar i trobar
els antecedents i avantpassats de Romi Porredon, tan propera en tot a Isidor Cònsul. La vida del
personatge que recrea el conte és el general carlista Bartolomé Porredon, àlies Ros de Eroles. El
segon conte, «Del Dietari de Jacint Verdaguer», és una hàbil creació fictícia i un clar homenatge
a un dels més grans i importants interessos intel·lectuals i literaris de Cònsul, com és la personali-
tat literària de Jacint Verdaguer.

En escriure «Del Dietari de Jacint Verdaguer», Cònsul fa un acte de revenja contra mossèn
Jaume Collell qui, en els anys difícils, tant mal va fer amb les seves opinions i denúncies a Jacint
Verdaguer. Cònsul s’inventa una història per desacreditar Collell de la mateixa manera que Collell
va desacreditar Verdaguer. Li paga amb la mateixa moneda. Cònsul s’inventa l’existència (apò-
crifa) d’un dietari de Verdaguer escrit en terres ponentines que funciona com un manuscrit trobat,
amb la falsa legitimitat inventada de tota una sèrie de notes erudites d’historiadors com Josep M.
Casacuberta, Joan Torrent, Osvald Cardona o Xavier Garcia, per acreditar com a versemblant allò
que només és un joc literari que l’autor llança contra Jaume Collell, a qui atribueix uns amors que
el desacrediten davant la història i dels quals el dietari de Verdaguer en dóna coneixement davant
la mateixa sorpresa del poeta en saber-ho. És un conte culte a la manera peruchiana amb el qual,
amb la saviesa de qui coneix els recursos literaris, tanca el seu llibre de narracions.

V. El memorialista

És, però, el vessant memorialista que Isidor Cònsul desenvolupà amb més intensitat i fre-
qüència en aquests darrers dotze anys, atès que, com hem dit, publicà tres llibres i amb el tercer,
Tractat de geografia (Empúries, 2008), guanyà el premi Marià Vayreda de narrativa 2008. És el
tercer títol d’un projecte que es va anar construint des de meitat dels anys noranta fins avui, de
manera que es fa difícil parlar del darrer i premiat Tractat de geografia sense tenir en compte els
altres dos: Cinc estacions. Un dietari (La Magrana,1998) i En el nom del pare (IEA, 2004), atès
que tots tres són peces d’un mateix propòsit on no solament hi ha una continuïtat sinó una inten-
sificació i aprofundiment dels nuclis —humans, socials, intel·lectuals— que són la clau, donen
sentit i expliquen la literatura memorialística de Cònsul. També, en el tractament del gènere i
estil, uns llibres són deutors i continuadors dels altres de manera que la trilogia memorialística
està íntimament entrellaçada i el que puguem dir de Tractat de geografia, darrer títol, arrenca,
forçosament, del primer dels llibres, Cinc estacions. Un dietari, el qual ja assenyala la forma de
proses dietarístiques d’un dietari sense dates interiors, tot i que, lògicament, la temporalitat hi és.

Cinc estacions. Un dietari permet establir unes bases d’interpretació que ens ajudaran a l’ex-
plicació i lectura global del conjunt. I en aquest punt la dedicatòria a la memòria del pare, Joaquim
Cònsul, la referència del qual dóna títol al segon volum, explica una de les claus d’interpretació
d’aquest cicle. La figura del pare es converteix en figura nuclear, eix i pivot. Perquè pare vol dir
orígens i orígens, com hem dit, vol dir Espés i Espés vol dir geografia —paraula referenciada en
el títol del tercer llibre— i natura i record, passat i mite; i pare, naturalment, també vol dir família.
Aquest triangle —pare, família, Espés— i tot el que representen és l’eix humà que explica la lite-
ratura memorialística d’Isidor Cònsul.

Cinc estacions bascula més cap a un dietari intel·lectual. A mig camí entre el dietari i la memò-
ria la temporalitat queda establerta per la progressió de les estacions. És la línia del temps però cada
una de les unitats temporals no determina un eix temàtic dominant. Són diverses les sol·licituds i
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interessos que es van alternant en cada una i entre totes les parts o estacions. Les proses que el
configuren són fruit d’una experiència de cultura, unes lectures, el visionat d’unes pel·lícules, foto-
grafies o representacions teatrals, uns recordatoris i homenatges o reflexions sobre fets de la cultu-
ra catalana. També travessa el llibre el que serà una constant i configurarà la segona part de Tractat
de geografia: el viatge, tant el familiar com el professional, com a estímul literari. Però aquesta
mirada exterior, fruit de l’estímul descobert, observat i pensat, queda contrapuntejada per la mirada
interior i és en aquest punt que Isidor Cònsul ferma la rella i obre el solc autobiogràfic que avança-
rà i aprofundirà en els dos llibres posteriors.

En el nom del pare. Memòria d’Espés (2004), és el segon volum del projecte memorialístic
d’Isidor Cònsul. La seva configuració i construcció és especial, però ajuda a entendre alguns dels
nivells principals que orienten aquesta obra i que queden ben explícits en el títol: l’homenatge al
pare i la construcció del mite d’Espés. El llibre té un breu pròleg aclaridor de moltes de les raons
interiors de l’autor. El considerem un llibre pont entre les dues peces majors, però aquesta condició
no treu que intensifiqui i visualitzi dos dels nords que orienten l’obra de Cònsul. La intenció del
títol és visualitzar clarament l’homenatge al pare i la construcció d’un mite literari o, com diu el
mateix Cònsul en el pròleg, el que el mou és «l’evocació d’Espés, un paisatge que duc estampat a
l`anima… perquè és la terra del meu pare i, al cap i a la fi, una de les geografies on ancoro les
arrels» (p. 8).

La tercera part d’aquest itinerari, Tractat de geografia (2008) és el punt d’arribada i con-
fluència de tot el que hem dit fins ara. Però el temps s’ha mogut i aquest moviment explica, mal-
grat les semblances, també les diferències. Si som davant d’un projecte dietarístic i memorialístic
no ens ha de sorprendre gens que el pas del temps modeli l’evolució i els canvis. De manera que
podem dir que l’ordre interior i temàtic de Cinc estacions, les constants que l’expliquen, reaparei-
xen quasi igual o de manera molt semblant a Tractat de geografia, però la distància cronològica
entre l’un i l’altre marcarà uns canvis interiors i unes intensitats diferents fruit del pas del temps.

El primer canvi i el primer avís comença amb la dedicatòria. Si a Cinc estacions. Un dietari
era el pare, ara és tota la seva família, dona, fills i nores, als quals considera «cor i ànima de la
tribu» afermant aquell altre nord que orienta la memòria personal de Cònsul: la família, sentit de
força, lligam i pertinença. Si volguéssim simplificar podríem dir, per totes les referències interiors,
que en aquest tercer llibre la línia paterna s’afebleix i, en el seu lloc, creix la pròpia, la personal.
O també podríem dir que, dins les coordenades familiars i en l`àmbit personal, assistim al pas de
la muntanya a la plana. El salt del passat més llunyà a un passat més immediat. Mentre l’origen
patern ens situava a Espés, el nou origen familiar ens situa a l’Urgell i a la Segarra, les geografies
interiors més conegudes de Cònsul on ell, assumint l’herència originària, aferma més el seu propi
temps i el seu propi espai. Ara ell és més centre i aquesta afirmació interior passa per la construc-
ció de la seva pròpia família. Entre un llibre i l’altre, entre Cinc estacions i Tractat de geografia,
hi ha diferents desplaçaments de focus tot i que la llum és la mateixa. La significació i entitat del
llibre està, doncs, en aquests desplaçaments.

En el debat teòric sobre la forma del gènere que s’estableix avui en els estudis de la dietarís-
tica i el memorialisme català, Isidor Cònsul ha escollit un tipus de dietari que fusiona la condició
humana i la condició intel·lectual en un sol tot, en un equilibri i proporcions, que fa avançar en
paral·lel les dues condicions la suma de les quals dóna un alt coneixement, en els dos vessants, del
jo autobiogràfic. Un jo que tampoc no queda deslligat i també s’explicita de manera prou clara en
la seva obra de creació Ànima de bolero.
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