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J.M.

Aquest quadre, amb la seva càrrega emocional, es podria

f er s ervir per a expre s s ar a més noves coses: penjat a

la ciutat de Gernika podria s er un símbol de la genero

sitat del Poder i del respe cte a un poble que ha estat

humiliat. Hi ha altres possibilitats igualment dignes:

A Màl a ga, on va néixer e l pintor es podria fer un museu

d e l'emigraci6 i l'exili. Segur que hi ha propostes

encara millors. Però de totes les alternatives se n'ha

triat la més indigne : el quadre penjarà en un pavel16

del Museu del Prado, a Madrid. Encara governa la con

cepció del quadre com una cosa per a col.leccionar, que

d6na importància al seu propietari. També "els afuse

llaments" de Goya, penjat entre els pits d'una senyora

elegant ·i les joies d'un cavaller somrient ha estat

buidat de qualsevol contingut ètic i polític:

El Gernika, empresonat al Museu del Prado, corn la Dama

d'Elx al Museu Antropològic (també a Madrid), ens diu

més que res això de "plus ça change, plus ca reste la

même chose".

Un quadre és l'expressi6 de moltes coses ben diferents:

la cultura d'una època i d'un poble, la personalitat

d'un home, idees estètiques, polítiques, morals, etc.

El "Gernika" és entre altres coses, un quadre dels

anys trenta, encarregat per un govern republicà, pintat

pe r un artista que vivia en el exili, inspirat en una

matanç a organitzada per militars de carrera.

EDITORIAL

Enhorabona, artistes joves que no trobeu treball. Sob

. tadament els . polítics en el poder s'han interessat per

l'art: el fa~~s quadre de Picasso "Gernika" ha estat

. t r a s l l a d a t a Espanya .
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NOTICIES

El matrimoni Rosa i Robert Bonr. ha t ingut un fill, li

han posat de nom Er~k i és ~l membre més jove de les

"Quatre bar res". Enhorabona.

El dia 3 de setembre va tenir lloc en el nostre local unu

reu~i6 del consell "d i r e c t i u . El secretari en té l'acta.

El pintor Joan Solé Jové, en motiu de l'exposició qu~

va presentar a Grana Lund aquest estiu passat, ens va
regalar i dedicar:

"Tanmateix pallasso" amb textos del

poeta mallorquí Llorenç Moyà. Ed. Cavall verd, Barna .

"Charlie Rivel", editat per l'ajun

tament de Cubelles. Ambdós llibres, il.lustrats per
Solé J ové .

També ens ha deixat mate rial pe r il.lustrar el pròxim

número del nostre butlletí.

- 5 -
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CORREU

Publicacions rebudes

- ButlletI informatiu del Centre Català de Santiago
de Xile,. núm. 1, 2.

- "Informació" de Ginebra, núm. 36.

"Xipreret", núm. 20

- Omnium Cultural, butlletí interior informatiu, núm .
35, 36, 37.

- IPECC, Institut de Projecci6 Exterior de la Cultura
Catalana, full informatiu 4.

- "Mai no morirem" d'Angulema, núm. 100

- "Mundo Obrero", nÚ/ll. 139, 140, 141, 142.

- "Carta de Espa~a, emigraci6n", núm. 259, 260, 261.

- "Invandrare och minoriteter", núm. 2

- "Kulturrldet", núm. 5-6.

- De Fundaci6 Catalana, Servei tercera edat, de Barce

lona ens anuncien la tramesa del llibre "Problemàtica
de la Tercera Edat a Catalunya " ,

- The Anglo-Catalan Society de Liverpool ens envia la

circular que Convoca la 27 conferència anual pel mes
de novembre.

Ens anuncien l'aparició del segon volum "Homenatge

a Josep M. de Casacuberta" el preu del qual és de
650 ptes.

- 7 -
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- De Handikappades Riksfórbund ens conv i da a partici

par a le s conferències del 22/9 i 24/10 on e s tracta

rà dels problemes dels minusvàlids immigrants.

_ El senyor Llurs Urpinell i J ovani de Barcelona ens

escriu animant-nos.

- 9 -

èxit. 11

"Finalment, i per a notificar-vos una altra activitat

catalana a Escandinàvia, tenim a les illes polars Sval

vard una nombrosa expedició del Centre Excursionista

de la Comarca de Bages que intentarà fer una primera

travessa al sector de pyramiden durant les tres prime

res setmanes del mes d'agost."

el "Teatre de la Claca" que va representar unes esce

nes de "Mori el merma" i del "Joan de l'Os" a mb força

d'Estocolm. "

. : La situa-

u e .

de 20 0 mil co-

1100 1

Komrnun e ns envia

h pub li c at

, JO' P T'r u e t.a ,

1 r ube Ll .

- El senyor i consoci Delfí Colomé ens escriu des

d'Oslo en data 10 d'agost i ens diu:

"A Oslo hem fet el que hem pogut per a celebrar com

cal el Centenari de Picasso, que es formà bàsicament

a Barce lona. En col.laborac ió amb la Fundac i6 Hennie-

Onstad, hem organitzat una e xposici6 de 350 gravats

de Picasso que reb cada dia un nombre de visitants

considerable. A l'acte d'inauguració hi vam portar

- De l'Ambaixada d'Espanya:

Convocat6ria de Beques "Reina Sofia 1981-82" per als

fills d'emigrants espanyols.

Fotocòpia de l'ordre del Ministe ri d'Economia i Co

merç del 27 de juliol publicada pel B.O .E. nGm. 182,

del 31 de juliol on es dicten normes per a la recti

ficació del Cens electoral especial de r esidents ab

sents que viuen a l'estranger.

Fotocòpia de la Resolució del Ministeri de Treball,

Sanitat i "Seguridad Social" de l'u de juny de 1981,

on es dicten instruccions per a l'aplicació de l'ordre

del 18 de febrer de 1981, per la qual s'estableix con

veni en matèria d'assistència sanitària a favor dels

espanyols emigrants que retornen al territori espanyol.

Goll~ncz News o f Boo k

tradult a l'anglês p r

- Forskningsradsnamnden d6na un pr mi

rones sobre estudis del futur. El t m

ció dels immigrants dins la socie t t

- L'Skolfbrvaltningen d l Stockh
el full "Dia escolar integ r l l



DE SOCIS

Llista d è nous socis:

Antoni Girbau
IIIKarlundsgatan 50

151 50 S~DERTALJE

Karl Sè:iderberg

Idunavagen 30

216 19 MALM(j

Socis infantils:

Laia Caba Kinnunen

Erik Bonk

Josep M ri e b Boixadera
i Tull Kinnun n

I
Huggarvtig n 47

137 00 VASTERHAN INGE

Barbro Runefelt-Taltavull

Norrlandsg. 23 l~tr

111 43 STOCKHOLM

NOTICIA D'UNA OBRA CATALANA DEL SEGLE XVI

TRADUIDA AL DANES

A l'amic Ramon Cavaller,
entre Estocolm i Mallorca

Les relacions culturals entre els Paisos Catalans i

els Paisos Escandinaus no s6n tan freqüents com seria

de desitjar però tal vegada són més antigues que no

ens pensem. Vegem-ne un exemple.

El 20 d'octubre de 1515, l 'impressor Joan Rosembach

enllestia al seu taller de Barcelona la primera edició

de l'Spill de la vida religiosa. No en sabem l'autor

amb certesa. El mateix llibre ens diu que el religi6s

que el va compondre "per humilitat callà son n om".

Alguns estudiosos s'han decantat per creure'l obra de

fra Miquel Comalada, frare jerònim del monestir de la

Va l l d'He bron , a Barcelona. D'altres, en canvi, creuen

que l'Spill ... ha de ser obra d'un franciscà.

- 10 -

Sigui obra de qui sigui, el cas és que sota un titol

tan poc prometedor com el de Spill de la vida religio-

sa s' hi amaga una deliciosa novel.la al.legòrica a

l'estil de Ramon Llull. El llibre es compon de dues

parts. La primera consta de quaranta-dos capítols on

podem seguir les diverses etapes de la contemplaci6

mística a través de la història de Desitjós --el pro

tagonista--, un e rmità solitari que emprèn un llarg

pelegrinatge a la recerca del cavaller Amor de Déu.

L'acompanya sempre el gos Bona voluntat, obsequi d'uns

pastors. Fa estada al monestir anomenat Casa d'Humilitat,

on les monges (Simplicitat, Pobretat, Obe diència, Cas

tedad .•. 1 l'instrueixen per tal que a través del desert

Camí de Paciència pugui arribar a la Casa de Caritat,

on Amor del Proisme el prepararà perquè es pugui pre

s e n ta r Amor de Déu. En aquest monestir Desitjós tindrà

com a mestre de novicis Desitjar Déu, el qual li e xpli-

- 11 -



ca l a desgraciada històr ia del mon j o Bé em vull

--antItesi del pelegrinatge e sp i r i tua l i de l'as

censió mIs t ica de Desitjós--, que errà el carnI i en

lloc d 'anar a la Casa de Car itat a r r i b à a la Casa de

Supèrbia. La seg o na par t, una mi c a mé s breu, consta

de vint- i-cinc c a p I t o l s . Conté el llibre escrit per

Desitjós durant la seva estada a la Casa de Caritat.

Li fou inspirat per Desitjar Déu i s 'intitu la Llibre

d ' Amo r o Llibre de Jo e t u, ja que es basa en la f6r 

mula "Jo e tu", que Déu donà a l propi Desitj6s. Es

tracta d 'una mena de mètode d'oraci6 contemplativa

anomenat Psaltiri d 'Amor, que està estructura t al.le

gòricament s obre les cord~s de l' a r p a de Da vid. El

llibre , escrit amb agilitat i en un ca ta l à prou dig

ne , sobretot si tenim en c omp t e que ens t r obe m als

i n i c i s del periode q ue t radicionalment hom ha anome

nat Decadència , mostra un a clara influència del Ll u l l

de Blanguerna o del Llibre de meravelles, com abans

hem insinua t i c o m e l lector s'ha urà adonat ja a mb e l

breu resum arg ume n t a l i e ls poc s n oms al.legòric s que

acabem d' e x po s a r.

Precisamen t a q ue s t a darrera par t - -el Psaltiri d' amor - -,

a més a més de l'empremta lul.li a na, té també una cla

ra influènci a del moviment de re n ovaci6 espiritual

a nomenat "De votio Moderna" . Aquest mov i me n t s 'or i g i -

nà als Païso s Baixos cap al 14 00. D'ac I , amb el temps,

s'anà escampa nt per Europa i a r r ibà a casa nostra . El

moviment --una de les principals caracteristiques del

qual era justament la pràctica de l' o r a c i 6 metòdica-

trobà u n cl ima favorable a Montserrat, monestir obert

al s nous cor r e n t s que arribaven amb els nombrosos pe 

l e gr i n s que el v is itaven . La "Devotio Mod e r n a " hi va

teni r e l s eu punt cu l minan t quan s ' h i es t a b l i l 'esco 

la d 'oració metòdica de l'abat Ga rc Ia Gimènez de Cis 

neros (14 9 3- 1510) , l e s obres del qual, Exercitatorio

de la vida espiritual i Directorio de las hora~ ca n6 

nicas, sembl en haver influIt d a munt e l lli b r e q ue ens

ocupa .

L'Spill de la vida rel igiosa no més es reedità una _s o

la vegada e n c a t a l à . Aquesta segona i da r r era e d i ció

la imprimI Jo r g e Cos ti l l a , a l a ciu t a t de Valè ncia ,

amb data del 29 d e j ul iol d e 15 29 . Però el llibre t i n

gué una extraordinàr ia propagació , com poques obre s

catalanes l 'han tinguda .

En llengua castel lana , t r a mpeja n t la Inquisició,

l 'Spill .. . c onegué una g r a n dif usi6 . En c o n e i xe m do t 

ze edicions fet e s e n t r e 15 3 3 i 1588 . Alguns d'aquest s

exe mpl ars arribaren també a ls nous territoris que Ca s 

t ella anava conquerint, com per exemple le s illes Fi 

lipines .

L'aire d e mod erni tat , de reno vaci6 , de l'Spill . . . e x

p lica la g r a n p o pulari tat d e q uè el llibre g audI a rreu

d 'Europa. Els human istes del Re naixement r ecupera r en

el llati c om a llengua culta~ l en llati en coneixem

s i s e d i c ion s , fetes entre 155 3 i 1699.

Aba ns, però, ja hav i a estat traduït a l'ital ià i a

l 'a lemany. En ital ià e n c oneixem tres edic i on s fetes

a Venècia en t re 1541 i 156 1? En a l emany n 'hi ha s e t

ed i c ion s f ete s en tre 1551 ? i 16 67.

L 'Spill. . . arribà també, a la L'l u riy ana Polòn ia. La ver

s i6 p ol onesa és de 15 8í.

Al b re ssol de la "Devot i o Moderna", els Pa ïsos Baixos ,

l 'Spil l . . . fo u molt ben acollit . Hi h a dotze edicions

holandeses e ntre 1590 i 16 8 1.

En t r e 15 96 i 1791 , conei xem qua t r e edicion s an gle s e s,

a mé s d' una r e e dici6 ( facsímil) mo de r na . I conc r e t a -

- 12- -13-



ment la tercera edició fou reimpresa cinc vegades en

tre 1717 i 1725. D'altra banda, sembla que aquesta

versió fou coneguda entre els quàquers nord-americans.

Hi ha dues edicions irlandeses: una de 1616 i una al

tra, moderna, de 1941.

La traducció portuguesa data de 1748 ;

Tenim noticies de traduccions franceses, si bé fins

ara no s'han pogut localitzar.

l encara coneixem una altra traducció: la que ara ens

interessa de remarcar. L'expansió europea de l' Spill •..

el dugué fins a Dinamarca. El nostre llibre, que c om

hem dit abans s'havia publicat per primera vegada a

Barcelona el 1515, fou traduït també a una llengua

escandinava: el danès. La traductora es deia Maria

Svendsen, que el traduí d'una versió holandesa, i

l'obra aparegué a Copenhaguen l'any 16 5 3 . Vet aquí

un altre punt de contacte, antic i no gaire conegut,

entre la cultura catalana i l'escandinava.

August Bover i Font

Universitat de Barcelona

- 14 -

ARTISTES CATALANS A ESCANDINAVIA:

MARIA DEL CARME DAHLIN

Vaig néixer a Sant Guim de Freixenet el 24 de juliol

de 1941.

Quan tenia onze anys vàrem anar a viure a Barcelona

perquè els meus germans i jo poguéssim tenir més fa

cilitats per estudiar. Vaig començar a dibuixar a l'Aca

dèmia d'en Sainz de la Maza, al mateix temps que 'a n a v a

a les Escolàpies.

Després vaig treballar com a dibuixant a diferents

agències de publicitat.

, .
Em vai g establir a Estocolm, la ciutat del mèu marit,

l'any 1971.

Amb el nei xament del meu fill, Sven, vaig haver d'inter

rompre les meves activitats artístiques.

Més tard, però, les vaig reprendre dissenyant el ves 

tuari de l'òpera "Paris tidig morgon", a l'Opera d'Es

tocolm. També he fet el vestuari de l'opereta "La Gran

euquesa de Gerolstein" que es representà a l'Stora (èl

Principal) de Gotemburg. En amdues obres vaig col.labo

rar amb el meu mar i t, que en -f e u l "e scenoqraf ia i lés

dirig!.

Actualment em dedico al gravat sobre coure, concreta- _

ment l'aiguafort, car sempre he preferit expressar-me

en blanç i neg re i sobre temes que tinc a prop meu.

Aquesta primavera passada vaig tenir la meva primera

e xposició a Estocolm a la Galeria Sankt Nikolaus, amb

bon èxit de públic i crítica.

Ara estic preparant la meva segona exposició de g r a v a t .

- 15 -



esl i da )
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(r ing )
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Hem e mpra t no menc l a tur a doble p els noms dels bolets,

és a dir, català i s uec. En alguns c asos ens ha calgut

d'omet r e el nom en ca ta là, j a q ue no el c onei x em, i en

al t res e mprem el nom llati. El nom llatí està sempre

subratlla t i e l n om suec ent re parèntesi .

ALGUNE S REGLES PRÀCTIQ UES PER ANAR A BU SCAR BOLETS

Pel nov i c i hem f et u n a pet ita expl icac i6 amb les reg l e s

fonament a ls per c l as s i fi c a r - l o s .

Anar a cercar b o l et s ês una af ició mol t catalana. El s

b o let s s 'han collit des de temps i mme mori a l s a Catalu

n y a i t amb ê al Pais Basc. AixO queda ben patent p el

fet que l'intere ss a t a c t u a l pot trobar mol ts no ms po

pulars en c atal à i basc, men t re s qu e els noms c a s t e 

llans són e n gra n par t traducc ió dels noms ci e ntíf ics

e n lla t í . A Suèc ia, com s a bem, hi ha g ran t r ad ició i

afic ió.

Tothom sap qu e e l s bolets són un menjar d elica t , i anar

los a b u sca r a l b o sc ês una e xperiència molt bona, per~

men ja r bolets po t ésser una cosa pe r illosa. So ls s 'han

d e me nj a r el s bo l et s q ue s e sap amb tota ce r t e s a q u e

són com es t ibles. Si e s té el mê s pet i t dubte, el bolet

s'ha de r ebutj ar . Per menj a r bolet s c al conèix er amb

s eguretat que s ó n bons . Are bé , no sols es d is fruta men 

j a nt-los també és b o n ic pod e r conè i x er-los .
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Els bolets amb làmines són el grup mês nombrós, i

en aquest grup es troben els més verinosoS.

L'altre grup principal · són els bolets que tenen tubs

(zor ) a sota .

Encara un altra grup són els que tenen agulles (tag

gar) a sota.

Finalment trobem els que tenen "peus de rata" (fing

rar) .

El primer pas per la classificació és saber si el bo

let té làmines (skivlingarl, si té tubs (ror), si té

agulles (taggar) o si .té peus de rata (fingrar).

Aquesta és la primera classificaci6 i és molt fàcil.

Feta aquesta primera triada, continuem parlant del

grup que té làmines, que com ja hem dit és el més nom

br6s i per tant el més difícil.

El proper pas és veure si el peu se separa fàcilment

de barret. Si és així, aquest grup l'anomenarem A

(això queda més clar a l'esquema de la pàgina següent).

Aquest grup comprèn la major part dels bolets verino

sos, però no tots .

- 18 -

Grup A

no es trenca

- 19 -

Es trenca



Si el peu i el barret no se separen fàcilment, és a

dir, o el peu o el barret es trenquen al separar-los,

aquests bolets es divideixen a la seva vegada en dos

grups. Si al trencar el peu amb els dits es desprenen

fibres, continuarem classificant. Si, en canvi, el peu

té consist~ncia granulosa, el grup l'anomenarem D.

rem E, i polipers (tickorl si tenen els tubs curts i

units al barret, i els direm F.

Els bolets dels grups G i H no tenen subdivisions.

GRUP A

Fibrós Granulós, grup O

Pertanyen al grup A: els amanites (flugsvampar) que

són verinosos, com la farinera borda (lomsk flugsvarnp)

i la farinera pudent (vit flugsvampl, i també els le

piotes, com la cogumella (stolt fjallskivlingl, els

psaliotes com la bola de neu (snobollschampinjonl i els

coprinus, com el bolet de femer (fjallig blacksvamp).

/ - - -------- La bola de

neu és bo

però es con-

fon fàcilment

amb la farinera 'I
pudent~

. ¡.:
~ . . t., ~?"

" . . ~.. . ~

Farinera pudent
(vit flugsvamp)

Farinera borda
(l6msk flugsvamp)

Làmines decorrentsLàmines escotades

Si és fibró~ es divideix en dos grups, segons com es

tiguin les làmines en relació al peu.

GRUP B1 i B2

Si les làmines son decorrent s direm que el bolet és

del grup B, i si són escotades del grup C.

El grup B té encara una divisió. Si les làmines tenen

ramificacions, formen el grup B1, i si no en tenen, el

grup B2

Fan part del grup B: el rossinyol (kantarell), el ros

sinyol negre (trumpetsvampl, el bec de perdiu (rodgul

slemskivling) i els del genre paxilus (Pluggskivlingar).

En el grup B2 hi entren la bromosa i la cardena del

bruc (trattskivlingar) i també la llanega blanca (vax

skivlingar) .

Ara ja tenim les divisions del grup A que és el més

dificil.

Anem ara al grup dels bolets que tenen tubs (ror) a

sota. Aquest grup es divideix en boletus (soppar), si

els tubs se separen fàcilment del barret els anomena-
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lactarius (riskorl i russulas (kremlor). Per difer.en

ciar-los trenquem el barret i si surt "llet" és un lac-

Entre els lactarius hi fa el pebràs lleter (slatvitriska),

el rovel16/vinader (mork blodriska) el rovel16-pinetell

(blodriska), el pinetell bord (skaggriska) i la llete

rola (mandelriska).

El grup de les russoles comprèn la puagra-llora (mel

lankremla), la cualbra-llora (rutkremlal i la cualbra

vermella (giftkremla).

si no, és una russula.tarius,

Rossinyol negre (trumpetsvamp)Rossinyol (kantarelll

GRUP e

Al grup e pertanyen: la major part dels bolets amb là

mines, com el moixer6, fredolic, vederol (musseroner),

els del gènere inocybe, i el fals carlet (bolmortskiv

ling) que és molt verinós. També el gènere cortinarius,

del que el cortinarius orellano s'havia considerat co

mestible fins fa poc i ara se sap que és un dels més

tòxics.

RoveLló (blodriska) Puagra

GRUP E

Una característica del
cortinarius és la cortina
entre eL barret i eL peu

GRUP D

El grup D és molt interessant pels catalans perqué

aquí es troba el rovel16 i el pinetell.

Aquest grup és fàcil de localitzar perque el peu és

granulós i el barret no se separa del peu sense tren

car-se.

Dins d'aquest grup trobem sols dues families de bolets:

El grup E compren els boletus (soppar), com el pinetell

de calceta (smorsopp), el molleric (grynsopp), el mata

parent (djavulsopp) i el surenc (stensopp - karl johan)

que també es diu ciureny, cep, sigr6, siur6, sureny,

segons la comarca. Aquest és possiblement el bolet més

popular entre els suecs.

Suren~ (stensopp - karl johan)

- 22 -
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CPalsticka)

Brit~ i Carles Gisbert

Esperem que aquesta petita introducci6 a l a cl a s sifL

caci6 dels bolets servirà per despe r t ar l'i n t e r 6 s ¿ 'a 

quells que no tenen experiència prèvia. Are bé, una

cosa és començar a conèixer-los i l'altra és menjar-los.

No mengeu mai un bolet si no esteu a~·so.lutament segurs

que és comestible. ~ .

Pixacunill
CBlek taggsvamp)

Peu de rata

Cfingersvamp)

El grup H comprèn els bolets d'agulles (taggsvamparl,

com l'agulles, i el pixa-cunill.

GRUP H

El grup G comprèn els peus de rata (fingersvamparl,

tant el pe~ de rata groc com el peu de rata bord.

GRUP G

El grup F comprèn els bolets polyporus. '

GRUP F

- 24 -
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RETALLS

.;

All"" Gr"ld.....mt>.:rg
Tr.•duet-ro ¡""'r M C U'U.J ll l.

R.ul·\,·li:md. Ldu ron-,La\'.lgrJnl. ('( 11 «L'Lsorrvcr-: li

( Quan un toca el dos. »

A\1J1.diulTlCTl2e. 7de juny dei 1981

LLEfREs

A IJ Muddc, UnJ noieta que encara 00 h.J [",
e..INle anys, li arribi, una terrible ..carasuofc».
com ell. rnaicic diu, lin bon dia els seus p¡lre<;
decideixen separar-sc i el parc se'n va a viure en
una altra C...<;3. J...:¡ ~IJdde i el seu germà 00 cnre
ncn el perquè dequcsta separaci ó i es rebel-en
cadasc úa I. seva manera. Per ò la noia a roc a
poc va eruencm'cí Que en realitath. passat (una
Tro!" independent i vital, un pare poc decidit.
Quees busca a si mateix \01descobrim una altra
cornrunya, UnJ relació de molts anys que s't¡¡,
IIl1dl refredam,..) 1.JI jove .proiagonísia comença
també a experimentar pel seu compreel que és
l'amor. la separació. l'allunyarneru ... Madde s'e
narnora d'un company d'escota i els seus propis
scm lmcnts l'ajuden a comprendre millor el Que
hil. succen als seus parcs.

Novel-la escrita en primera persona. com si
fos la mateixa noia I. Quinarr ésI. sevav ida i els
seus sentiments. no es únirarneru una nOl'eHd
sobre ci divorci, sinó una obra dirigida als ado
IescentS, Que explica els seruimerus, els canvis
d'humor. les preocupacions. etc.• d'una noieta
com molles de lesQuees poden I robar en qual
sevol berri o poble. Potser La diferencia està en
el fel Que Iu protagonista viu en un ambient que
no fJ problema d'aquesta suuaci ò (cal pensar
que l'auioru és sUCQ\) i. sobretot . Que l'actitud
dels parcs, cspccialrncm de la marc. és en IOl
moment positiva i d'obertura per tal.d 'explicar
arnh curcdat les coses i ocsdrarn.niuar la suuaci 
Ó. .No vel-la Que cornpu amb un bon nombre
d'ingredients Que la fan cspccialrneru irueressarn
per a Joves a parlIT dels IrelLe anys (el món dels
sentimen lS. raccePlació cle si mateix, l'amor,
etc ,) i qu". malg.ral du Ics cc",es ~I scu nom. en
cap mom"m no cau en la morbosil:Jl en Què
semblen recre ar-sc all'-unc-; noveHcs de gran
hil . mal a!10mCIl:.d,·s Ilera l'cm jo\ ·e.

En fi. una 1l(l\c1la iIllcrcs.'"ili. ben lrdc\u"id:J .
Que scmllb iniCI'" un nou cam. ~r a la colle....:ló
HL·E.'~ I \'cr)l . quI".' f1n".: a r~ 1 h.~ \I¡j J'llPI)~êil b.t'I..:.<i·
meni (1(.'1,1",i ...·~" dt.' 1.1hh..'r.IIW ..J IU' '''' llIl , Que 31\1
e" lI.m,:! a u n .l l","jll.'f ll.'[h.ï..: n Ol. a . llUC POl ~\,.'r

moll ¡'<NI" ·"_1\:1 k l lf"nr.. ll.." J I (H I"I•• un.1 Ié ·
ri~H k,;, 1un IIPU' dI".' n .trrl1t1\ OJ Ol PI! JX.... l..:onrt:dd.l
;\ Cd' a nO"ltra.

I\LF IlANI f.IS!';ON

o Riddare
E/ter programmet.s slut Intriif·

fade en cirkushiSl.Or&sk hàndf'lse.
CharJie Rivel blev Nord~ljtirne

riddare. Ordenst..."Cknet ovC"'rlam
nedes·pA Han !!' Mart Konungeons
beralln ing" IV arbetsm ar knad s
minister lngemar Eliasson , som
hyH.ade den fors!e církusartist.en
som Utt en sèdon utmarkel s.t.> I

Sverige.

Charlie Rivet bêrjade
pA onsdagskvlillen ell i
dagars glistspel pA Grêna
Lund.

Charlie Rivel ? Den
gami" downen. Lever han
in?

Jovisst giir han det! Mer
paalerten lin de [lesta,

Orkestern spe lar upp. In pà
scenen kommer en hten mano
Haltande och ale pende pA en rbei
SlO!. J ròd troJa I V utt ojd triU.
som r àcker and a ned Ull de stcre
skorn a.

Med rêd fyrkanl il nasll och en
rou burrigt hAr k rinR den bl àn 
kande Ihnten. SAdan minn s vi
honoro . Sà ser han ut ilin i da¡.
verldens stêrste clown. Han Iyll
de 8~ Ar i vères OC'h iu numera
svArt rorelseharnrnad . Me'n gms 
tan !inns kve r. Den oforbrann ell '
ga gm stan , ghmten í ogut och eet
goda hjarta l som tr ollbl nder os!'
all • .

Onsdagskvillens pr emiér biev
pa màngB sal' ft"!'tlig oeh rme 
nesv àrd . Trots duggrea:neL ver
del en stor skara Rjyelsfrii.lsl.a
som samlalS framrtk utomhus
scenen.

Min i forestallningen uppvak ·
tad e Grcne Lund s artistehef Ove
Hahn och êvert èmnade eU cero 
fikat fràn Gu inness gekordbck
som utvisar att Cha rlle Rivets ak 
eve ernstnv cmleuer ínte mind 
re in 82 Ar, vtJket verkligen far
anses van en rekord. Sedan kom
ett par repreeentanter Cor den
katalanska foreningen "Los ..
Barres" och hyllade sin Iend s
mano

Charlie Rivet, ~Iown i 82 ii..:

Riddare avNordstjiirnan
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Dibuix de Jord i ArkGi.

que els proposa ts escriue n Ht&
ratu ra folleUnes c. de la pitjor
classe.•

El - Butlletl_ da -les Ouat re
Barres_ comenta: .Artur luok
vist -I això no és cap secret
és a Suècla una esp ècie da ca
pitost de la Ilte rature, pe r la
seva capacItat d 'ajudar a en fo~

s ar e ls s eu s cnlieques . I ll es·
cauria, creiem, una mica de dis
c-e cto , de prud ència .•

Del tar~nnà del sen yor Lunkvlst ,
el. lec tors de -Serra d 'Or- [a
en sab ien alguna cosa des que
van poder-hi llegir l'entrev i sta
que 11 féu Joan-Francesc Valls
(setembre d. 1976) b é que
l'IHustre pe rsonatge no s 'hi ha
gués man ife stat amb tanta des
caradura.

Tanmateix. ¿com ho farem --al
capdavall. potser s l que ho
haur iem d. fer - perquè aque st
senyor i els seus coHegues ac.
cept in d·una bona vegada d'as 
saben tar ·se no solament que nI
Carner, ni Espr iu, ni Foix . ni Ro
doreda . ni qui vulgueu dels nos.
tr es autors no escr iu .lite rata
ra fo Uetine s ca de la pitjor clas
se - ni res que de prop O de
lluny ' hl assembl i? ¿Com ho
farem perquè entenguin que .
molt .precis ament, allò que s i1'\
guJantza la nostra li teratura és
que. Irregular en el seu co njunt,
amb grans mancance s al costat
d 'assol iments Que no pe rquè
els acadèm ics suecs els igno
rin de ixen d'ésser molt alts no
nodreix, ni poc ni gens. cap pro
ducc ió - follet inesc. de la pitjor
ciuse-. bé que ••1 capdavall .
potser no ens ani ria mal amen t
de te nir -ne una mica?

D'oRSE;RRA

-- E3

BUTlLITr

.LES QUATRE BARRES.
I El PREMI NOBEL
- Lea qua tre barres. és el segon
nom que porta l'Associac ió
Cultural Cs talana dels Paiso s
Nòrdics . amb adreça a Humle
gordsgatan t7 2t r o.g.• 114 46
St ockholm. El seu -Bu ttl et l- és
una de les publicacions con for
tadores que hom rep de lluny.
de tant en tan t. El núm ero , O
d' engu any - amb una sèr ie de
d ibuixos de Jordi Arko. que . ns
és. presentat com un de ls • ar
t istes ca ta lans .a Escand inà
via __ conté. entre d'altres aro
ti c les, un editor ial centrat en
unes declaracions fet es per
Artur Lund kvi st a la re vis ta
.L à s Femina _ [de sembre/gener
19BO/19BI) . Aquest memb re de
l'Acadèmia sueca diu. parl ant
d. 'e s propo stes de candidatu·
ra al premi Nobel : _Per desgrà .
cia. mol fes de les propo st es
són mediocres o sens e impor.
tànci a. Moltes SÓn tamb é pro
postes d 'am ic. Altres provenen
de grups minor itaris , bretons o
catalans , pe r exe mple. que per
patrI otis me loca l Creuen que
un representant del seu grup
hau ria de rebre el premI, de
manera que la seva literatura
es distinge ixI. Es dóna el ca s

:
f .
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6 ago st 1981 .

her 'VUll rórs't och sLbm i 1US'
Barcelona Bland det.sa ungA
kvinnor som pa Ic.atalanska "be
rin.a t for OIS om 5mB liv" nimn~r
Ramoneda Mopu.erra t Roi¡ .Jol 
ne E.scobedo . He lene Valenti och
Carmen Riera. De óversitts ock ·
56 ull -, panska. oeh " sirakilt
MonLwrral Roig har bUvit m)'C'
ket uppmirk..sdmma.d och las t
over he1. Iandet, En ev hennes
novelle r ingl r i'vo lymen "Lïv och
ka rlek. Om kvinnor - ev kvin
nor " so m Bonmers ger ut i hOst.

Av de nya kvin nl iga forfatt.are
50m sknver pà Ipanska ka n man
sarsk.ilt nimne. Rosa Mantero,
journ ahst pA Madrids st6rS'\4 och
basta da¡stidnin¡ El Pilis. Hen 
nes roman "Crònica de) desamor"
(Kiirleks¡oshelells kronikA) bar
tryckts i mlnga uppla;¡or.

Utan tviv el finns det ett stOne
intresse for skonlitterlbJ.1'en j
Spanien nu in fOr nAgra lr se~

dan. da den tri.ngdes undAn frln
bc>knand eI5disk.rna avall mojtie
pol itisk litte rl tur. Manastiska
bOcker var mycket populir« un~

der Fraocor~gimens sista Ar och
litru ef\eT diktatorns dDd, men
nu har - som Ramoneda uttryc~

ker del - ·deot marxistiska. model
g; O;rtkonkurs· och med det ocksA
ell antal lorlag. Sàdan 1itteratur
«an man numera ban bli IV med
j Syd.amerika . sa ger spanska fór~

¡auare. Diiremol glr det tydli 
len ,bra an a.lj. Millon Fried
m an i Spa.nien. Hans "Choice to
Fre edo", " har try ckts i 150 000
exempla r.
- KJELLA JOHANSSON

LA VANGUARDIA

b.cllls d. la /lt.rar ura por au e.pacld.d d. eyud.r
• hUMlr 8 aUI 001894'. '1 n° le Irl. mill. cre emos,
.un tant Ico de dlaCloclón :y d. prudenc la.- M~s TC>
tund", y • modo, le muest,. J. mon tsr:rratense
-Serra d 'Or. al come nt8r /8 notlcl,,: ¿Com ho tarcm
-sl ~.pd6t1a ',', porseT .1 que ho hauilem de #er-
perqu~ aque . t Cfenyor I els _eus coHegve, .ccep"n
d' un. bon. vep8 d. d's&SlJbentar.. " .no eo/ement que
nI Carner. nI Espriu. ni FoIx. ni Rrxiored. . ni qui
vulguIn del. nol1rel 1JU10rs no e.crlu ··l1terB1ur.
tollellna~ClJ de III pitjor cI&sse· ' nI re' que de prop
o d. lluny a'hI ....mbll? ¿Com ho farem p.rquè
entenguin que , mo lt precisament , allò que .Ingule
;Itz. J. nos lr. Iher.tur. ~s que, ,,,tJgu/e , en el IflU
-conjunt. .mb gr.n. manc8nce' M coltn ",u.oli·
m ent, que no perqu~ ell ~C8dèmlc••uecs el, J9no
r In de ixen d'~6Bt1r molt .Jt s, no nodr,,'1C, n I poc nI
/1ans. e.p prrxiuce ló ··foll.Iln•• c. d. I. pltlor el .
se .... bl que, . 1 c8pdavall, pot~er no ens .nlrJlJ ro...

. lement de tenlr ·n. un. mica ?

11 / 8 / 81

Den ò\'toraJlt h êi. r}.IlIndE" be surl
lerramen p êver kar ock !'6 $pa~

ka fórla tt41re. •~n sAden. som
ka nske borde Vf' L8 ba rtre . Oh.a er
de ln d ragn a I c.irkusen krin~ Pla 
netepn set . uLdfl'Ia1 8V del. S'LOra
Be.rce lon.rorla,t' t med ··sam mb
na mn . A('Uon. St'X , gêy-nali te poh
ti k och kosm opoltt lsks m ilJ~r &r
vanh,a ingredi enser i desse verk
som vander Sl¡ liti en star och
in te alltf br k. asen publik .

Ra.moneda n.iimner s i r5ki lt
den k ommunisti ske [ournaltsten
och forfa tlaren Manue-l Vaz.quel.
MontalbAn som fjek PlanelApri
set 1979 (8 miljoner pe setas. na s
ta n en hal v miljon sve nska kro·
nor} , Ha n skrrver en slags poht is
k. dec ke re . J êr. med det spekta
kuli.ra forsoket till milita rkupp
och kri s inom kommunlstparu et,
har han 6ter'kommil med en r0
ma n som bel"t> r "AJ.esinato en el
Comi'" Centra'" (Mord I centr . l
kom mi ttim 1. En annbO viükend
rorl atta r... som med bull er och
bing vand rat in pà denna breda
vii g ar den sedan mAnga Ar i
Madrjd bos!l tte seviUanaren Al
10nso Grob:so.

Men det flnn s fler och ne r tec 
xen pl art det trots a lIt iint.ligen
hAlIer pA nU vaxa fram en un¡
l itte rabJr i SpAnj~n som va rke n
8.r stTòmlinJeformZl.d eHer kon~

rorm istisk _I del lall et ~er Ram o
nedA inte my(,:kt'L vag lt1in in g.
mE'n han taT upp en sak SOrD ir
iogonfallahde: bland de ny. lór
fattare .som sknver pA kataJa.ns
ka tir pàlaJlande mèngb kvinnor .

Kvin nan s frigorel se i Spanien

Bar('~lona 
li"era'urn-ntrum

1 SERIEN "Resor i !Timmande
h ne ratu re r" som pagAr i Le Mon ..
.,.. ha r J.-p Ra..... noel&. (¡Iosori
profes sor i Barcelone och kri ti·
ke r i st.adens stbrsta da.gstidnu:l.g
La Va ngUl'\rdla . &jon en oYersikt
under den nAR01 provokativa
rubrtken "Spanien sen frAn Bar-
cetona " (24n). .

Men otvivelak tigt i r det 56 att
va ldi gt mycket av lit1.t!ra tu ren i
Spen ten sknvs - pà spansk. el
Ier klta.lanska' - ' ulg es och pn s ·
bel énas i Bercelene, Diremot .r
stade n inte Iangre i semme ut 
stracknín¡ e n samlingspllts for
lat.lOamerika.ns ka [óri.tlafe.
Gabrie l Garcia Marquez. Maria
Vargas Uosa och nu senest JOSf'
Donoso hor till dem som fiyttat
dArjfrAa

BJa nd dem som skn...er pA
spanska bar Luis Goytisolo (yng
~ bror till poeten Jo~ Alumn
ocb romariIorfattaren Juan) el~r .
tjugo in arbete just pub lioerat
sistA deien av sit\ fyr.a volymer
stora verk "Antagonia-, de t mest
ambitio.sa och nyskapande ro
ma nbygge som foretagits I Spo
nie n pi mAng a 'r. Fór5ta deJen -
-Aters.en" - utkommer pl
svenska i host En annllD pA ~~

nare Ar mycket uppmarksa.mmad
Baroelonarórfattare ir Juan
Maraé. sora ocksA!inns med i den
svenska bOstutglvnin~n(roma 
nen "Siata eltermidda¡arna !Iled
Teresa-)_

·LES QUATRE BARRES»
.y EL OMNIPOTENTE 'LUNDKVIST

. -El boieUn de eu entid.d de Eo!ocolmo, -W ul. d.
lambl6n AssocIació CÀlltural Catalana del. Pal.os
Nòrdics, recO/1. I•• desenl.d.d.a dee/,'.c/ones d,a·
plJT8tada¡ por Jo menos. que el JJcadémko ;ueco
Arlur 1.undkvis!. deci siva en la conce./ón del premIo
Nobel de Ur.r.tura, se hs permltldo hsce r f:'n e l
nümero de enero de la rev;sta -Us Fem imh . Tr.
duc/mos; .Desgrac/8damenle muchas de 1.$ prc;
puest8S .Ion .,,! edjocres o sin Jmporta nd8 algun a.

.MUCM~ t.mbian. no pas,n de propuu'", ,de emi.
gos. Orr ..s prM ;enen de grupos m/n6ritar;os bre·
tones o c.taJ.nes. por ejemp/e. que por patr;otis 
me local c reen que un representante ée. SlJ grupo
deberl. raclblr .el premio. dis lingul.ndo e.1 au l ite ·
r.,ur.8. Pe~o 5e da el caso de que los propuestos
es c"ben hter.tuf8 lolletinesca de .1. peor espe cie.•
A lo que el edllor/.I del menc1onado bolerln con·
te.t., c.utamonte: -A rtur .J.JJndkvl l t - y elit a es IIn
• screta e voce.- es en Suec's uns especie de CIJ·

_SKePAN _
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POESIA
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Marxar, marxar, la s er pen t. del camí. est.esa al meu da

vant, seguint.-la, tots dos ben enllaçats. L'ahir era

conf6s amb la boirina, l'avenir, quelcom que no exis

teix.

Un cant a flor de llavis, una besada me'l fa finir. Dues

boques, un besar, unes pupil.les davant mos ulls, els

ulls dins les pupil.les reflexats. Una tebior sentia vora

meu, un vol de perfum que coneixia m'embriagava ... El

jorn finia ple de sang. En mig la porpra llanguia un ca

mr d'or. El blau finia moradenc. Un estel llençà son pri

mer cant. Un crit d'esgarrifança, un batre d'ales negres

tacà l'últim esclat de llum rosada i un esparver, camr

de l'infinit anà minvant.

La nit tota estelada nasqué plena d'amor.

Camr enllà, a l'abric de les ombres, tu i jo ..• i un him

ne de besades s'enlairà radiant sota la nit.

Ramon Larruy
1949
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