
de composicions, de compositors —una línia que va des de la polifonia medieval fins a les cre-
acions modernes, des de Janequin, passant per Cabanilles, Bach, Schubert, Arriaga, Mendels-
sohn i Fauré fins a Alban Berg— i de referències a obres i moviments musicals en són el sig-
ne exterior i constant. Una lectura atenta posa de manifest que l’oralitat específica i
fonamental a l’obra de Jaume Cabré és regida per formes i sistemes musicals. Si a Fra Junoy
o l’agonia dels sons la música és l’impuls principal de la narració, és a L’ombra de l’eunuc
que aquest mòbil obté el seu punt excels i més transparent.

La narració d’aquesta obra comença a desenvolupar-se a través de fragments que el lector
ha de descobrir i ordenar mentalment per poder després ajuntar, com en un trencaclosques. Hi
ha, en primer lloc, una alternació entre el discurs narratiu i les interrupcions d’estil directe;
això revela una construcció de forma musical de sonata amb dos temes. La veu narrativa, en
aquest cas, és comparable al tema melòdic, mentre que les parts parlades corresponen a un de
rítmic (o eventualment a un trio intercalat). S’ha de mirar de prop, però, el problema de la
igualació, tant gramaticalment —entre primera i tercera persona— com sintàcticament —tras-
passos sense interrupció entre els estils directes i indirectes. La referència a Alban Berg, en el
cas de L’ombra de l’eunuc, ens revela la influència de la tècnica musical del dodecatonisme,
on els dotze tons de l’escala cromàtica obtenen un valor sonor igualitari, amb exclusió del sis-
tema harmònic i les atraccions i relacions de sons entre si. Precisament en aquest sentit, Jau-
me Cabré tracta els elements gramaticals i sintàctics amb una igualtat semblant, i el traspàs de
la primera persona a la tercera, o la barreja dels estils directe i indirecte és fruit de —o inspi-
rat per— les seves coneixences musicals, convertides en sistema d’escriptura literària. A mol-
tes altres literatures existeixen obres amb solucions i jocs creatius anàlegs. En l’obra de Jaume
Cabré, però, aquesta sistematització té una base sòlida, estructural, construïda paral.lelament a
les formes musicals de la qual ell mateix com a violinista és conscient, i que permet tots els re-
gistres necessaris per a penetrar fins al fons del contingut mental i existencial de l’ésser humà.

La conseqüència d’aquest enfocament originalment musical va desembocar en aquell mo-
nument de creació literària pura, amb la força immensa («força» en el sentit que dóna al terme
Borís Pasternak a El salconduit, potser amb reminiscències neokantianes, però, sigui com si-
gui, amb validesa sense embuts) que és Les veus del Pamano, on la base musical ja no és ex-
plícita, però que hi segueix present al caràcter de l’estil oral.

És clar que el traductor no ha de saber música per a traduir les obres de Jaume Cabré, però
és bo tenir en compte un mínim de coneixement musical, igual que al racó de la ment sempre
s’han de tenir presents coneixences de referències culturals, socials i històriques.

Els intercanvis entre autor i traductor van ser altament profitosos per a tots. Es pot dir amb
tota tranquil.litat que foren un «luxe», fins i tot per a l’autor, que hagué de revisar una dada
errònia d’un dels seus textos, assenyalada pel traductor italià.

Amb tot, un encontre molt útil i exemplar que contribueix a millorar la comprensió de l’o-
bra i del pensament intrínsec de Jaume Cabré per part dels traductors i, de passada, la fluïdesa
lectora de cara al públic. [B. d. N.]

IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica. Diaris i dietaris. Universitat
d’Alacant (10, 11 i 12 de novembre de 2005). — L’últim Simposi Internacional de Literatu-
ra Autobiogràfica celebrat a la Universitat d’Alacant (novembre, 2005) i organitzat pel Grup
de Recerca de Literatura Contemporània del Departament de Filologia Catalana versà sobre
un dels discursos del jo de més actualitat: els diaris i dietaris.

Atesa la indisciplina d’aquest gènere d’escriptura, el simposi es proposà abordar-ne l’es-
tudi des de diferents perspectives. Partint de les manifestacions de la literatura catalana del se-
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gle XX, però obert a d’altres literatures com la francesa —irrenunciable—, l’anglesa, la caste-
llana i també la gallega i portuguesa, el simposi s’organitzà en seccions que responen a aques-
ta natura diversa i heterogènia dels diaris i dietaris. Així doncs, s’inaugurà amb una ponència
de caràcter teòric exposada per un dels pioners i referent en l’estudi de la literatura del jo: Phi-
lippe Lejeune. En la seua lúcida intervenció batejà un nou terme (antificció) com a pretext per
argumentar la dificultat o impossibilitat que presenta el diari, a diferència de l’autobiografia,
per introduir-hi la ficció. Amb tot, reivindicà el diari personal, davant dels publicats, per con-
siderar que aquests últims només poden oferir una imatge empobrida i minada de la realitat del
diari, i no deixà passar l’oportunitat per encoratjar els especialistes a descobrir-los, investigar-
los i rescatar-los de l’oblit.

Tanmateix, el simposi se centrà, fonamentalment, en diaris i dietaris publicats, tot i que
també es dedicà una secció a diaris inèdits de pintors com Antoni Miró o Jaume Pla, i de poe-
tes com Gaspar Jaén. La primera secció, va ser dedicada a alguns models de la literatura cata-
lana: des de Marià Manent a Joan Fuster. Les ponències de l’escriptor Enric Sòria i el ca-
tedràtic Enric Balaguer són les més significatives i ambicioses. El primer presentà una
caracterització sintètica però molt clarificadora de tres diaris iniciàtics que, en publicar-se, van
ser revisats seguint estratègies dispars: són els de Pla, Serrahima i Fuster. El segon es detingué
en alguns elements dels diaris íntims que mostren afinitats religioses (confessió, redempció...)
per acarar, des d’aquest punt de vista, l’anàlisi en profunditat de la variant de diari espiritual o
de redempció que Joan Puig i Ferreter utilitza en la seva obra Ressonàncies.

Aquesta ponència sobre Puig i Ferreter encapçalà una de les seccions més nodrides del
simposi: la que agrupa els diaris i dietaris escrits impel.lits per doloroses circumstàncies
històriques, com la Guerra d’Espanya, la postguerra i l’exili. Es parlà, ací, del Dietari frus-
trat de la guerra de Domènec Guansé, dels dietaris d’exili de Ferran Soldevila o dels diaris
al lager. Però, si l’experiència d’aquests dramàtics moments ha generat l’escriptura de papers
personals, no és menys cert que una experiència que trenque el corrent esdevenir dels dies,
com ara un viatge, pot provocar el mateix efecte. En aquest apartat cal ressenyar l’intent d’E-
duard Cairol d’argumentar la categoria específica del «dietari de viatge a Itàlia» com a dis-
curs del jo on es documenta el procés d’educació artística. S’atengueren també les obres
d’Antoni M. Alcover, Cels Gomis, Emil Cioran, Julio Llamazares o les Hores angleses de
Ferran Soldevila.

Un dels comentaris més polèmics que apuntava Lejeune sobre la dificultat que té la fic-
ció per imitar els diaris pogué ser discutit en una altre apartat del simposi. El professor Joa-
quim Espinós dedicà una ponència a delimitar i interpretar la presència de la forma dietarís-
tica en la narrativa catalana recent. L’acompanyaren, a més, exposicions que analitzaven
aquest recurs en la narrativa catalana dels anys 30 i en obres que van de Diderot a Vicent Jo-
sep Escartí.

Altrament, el simposi va oferir un espai per enfocar aquesta mena d’escriptura des de la
perspectiva de gènere; la relació que hi mantenen les escriptores. Totes les intervencions foren
de gran interés, des del seguiment que Helena Alvarado féu de les autores suïcides (Woolf,
Plath, Pizarnik...), fins als diaris de guerra de Wharton, sense oblidar el referent català encar-
nat per L’hora violeta de Montserrat Roig.

Per últim, el simposi s’ocupà de la situació actual del gènere diarístic: tant de l’augment
de publicacions i els nous valors literaris, com de les noves pràctiques, que substitueixen el
format de paper per la pantalla de l’ordinador. El boom dels blogs fou tractat per Gonçal Ló-
pez-Pampló i, conjuntament, per Dolors Madrenas i Joan M. Ribera Llopis. Anna Estevé ofe-
rí una panoràmica de l’últim terç del segle XX per intentar definir quins són els trets que vin-
drien a caracteritzar la poètica diarística en aquest tombant de segle. Hi hagué també
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monogràfics sobre les obres de Pere Gimferrer, Anna Murià i la reveladora anàlisi d’Àlex
Broch a propòsit dels diaris de Feliu Formosa. Aquesta àmplia secció, a més, es veié reforça-
da per la presència d’escriptors que recentment han publicat un dietari i que exposaren, en una
taula rodona, qüestions que afecten al gènere des de la perspectiva del creador: hi participaren
Vicent Alonso, Miquel Pairolí i Enric Sòria.

I si el simposi gairebé s’inaugurava parlant d’un referent com Josep Pla, es tancava amb
la mateixa figura, recreada per les sempre entenimentades paraules de la professora Anna
Caballé, directora de la prestigiosa Unidad de Estudios Biográficos de la Universitat de Bar-
celona. En la seua intervenció reivindicà el paper d’El quadern gris, com a guspira que de-
sencadenà l’emergència del gènere en les lletres castellanes (Umbral, Gimferrer, Puig, Tra-
piello...) i resseguí la imatge íntima de l’escèptic escriptor de Palafrugell a través d’uns
diaris de maduresa, no reelaborats literàriament, on parla de la seua relació amb Aura. Ca-
ballé, com Lejeune, s’inclinà per posar l’accent i rescatar la veritat que hi ha en la vida dels
diaristes.

Amb una trajectòria ja consolidada (1999, 2001, 2003, 2005) aquest simposi ha mantin-
gut regularment la cita per mirar d’acotar i esclarir els terrenys de la literatura del jo, especial-
ment en la literatura catalana. Esperem en el futur noves contribucions al tema. [A. E.]

Exposició «El cançoner popular català (1841-1936)». Barcelona, Museu d’Història
de Catalunya, 15 de novembre de 2005 – 15 de gener de 2006. — Organitzada pel Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la
Generalitat, aquesta exposició s’exhibí en un espai discret al primer pis del Museu del Palau
de Mar de Barcelona. S’ambientà a partir de les fotografies de gent anònima d’avui de dife-
rents edats que parlen, escolten i gesticulen, imatge que presideix també el tríptic i el catà-
leg, i que prescindeix de cap referència al cant i a la història quan el tema era precisament
aquest: la cançó tradicional d’arrel popular i la història de la seva recol.lecció fins al 1936,
amb els personatges i les institucions que s’hi implicaren, i els mètodes que es feren servir.
L’exposició tenia per leitmotiv, en efecte, la labor dels recol.lectors de la cançó tradicional
popular. La combinació d’imatges fotogràfiques, les anotacions a mà de música i lletra, les
cròniques i l’anecdotari dels recol.lectors en els seus viatges, els primers enregistraments so-
nors amb els fonògrafs de cilindre, alguns d’aquests mateixos aparells, i les publicacions im-
preses formaven un conjunt equilibrat, una combinació intel.ligible i explicativa que resulta-
va amable de contemplar essent alhora densa d’informació. L’itinerari organitzava els
materials en períodes històrics marcats per referents emblemàtics, com el 1841, en el qual
Josep Ma Quadrado encetà la publicació de cançons populars de transmissió estrictament
oral amb el «Romanç de Don Joan i Don Ramon» a la revista La Palma de Mallorca. Des-
prés hi hagué, com és ben conegut, els treballs sistemàtics, de diverses dimensions, de Ma-
nuel Milà i Fontanals, de Marià Aguiló, de Francesc Pelagi Briz, de Pau Bertran i Bros, de
Rossend Serra i Pagès, de Baltasar Samper o de Joan Amades, entre molts d’altres, que bas-
tiren una obra sòlida, amb col.laboradors excepcionals, músics o poetes, com Higini Anglès
o Jacint Verdaguer. I no és anecdòtica la feina de recol.lecció de dones com Sara Llorens de
Serra o Palmira Jaquetti, en un món en què les dones hi eren excepcionalment. L’impuls or-
ganitzat i la socialització i consolidació del cançoner popular com a símbol i referent de la
catalanitat que representà l’Orfeó Català i les Festes de la Música Catalana hi tingué un es-
pai, com també l’obra de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya fundat el 1915 i la la-
boriosa Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb el mecenatge de Rafael Patxot i Ju-
bert, que s’inicià el 1921 i fou interrompuda a causa de la guerra de 1936, amb la dispersió
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