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Sònia,musaiactitud

E
l conegut novel·lista i
crític literari J.A. Maso-
liver Ródenas (Barcelo-
na, 1939), durant anys
professor en universi-

tats italianes iangleses,hacultivat
una poesia narrativa punyent i
unes narracions poderoses, a les
quals el sexe i la passió mai no han
estatalienes.Contemporani iamic
de Vázquez Montalbán, sempre
l’associo a la figura del malagua-
nyat escriptor secret Luis Maris-
tany, amic i afí de Masoliver.

Sempre els he vist com la gent
que va obrir vies, traductors i co-
mentaristes literaris des dels anys
aspres, una mena de germans
grans retrobats en les velles re-
vistes que llegia d’adolescent. Ma-
soliver, com Parcerisas, Pessarro-
dona i altres, no s’ha limitat a posi-
cionaments autocontemplatius i
cofoistes, sinó que ha estat moder-
nitzador de la tradició, transgres-
sor. Masoliver, a més, afegeix a la
sevavàluaintel·lectual lacapacitat
de sorprendre els lectors, especial-
ment a partir dels cicles de la seva
narrativa i poesia dels anys vui-
tanta i noranta. Ho dic per
novel·les per obrir els ulls com Be-
atriz Miami i La puerta del in-
glés, on els personatges sorgien
de la nostra societat cultural,
entre la sàtira i el sarcasme.
També em va impactar la lectura
en perspectiva de la seva obra po-
ètica completa.

VázquezMontalbánelvadefinir
com a “anarcopoeta” i la va encer-
tar. I encara ho hauria vist més
clar després de la lectura dels po-
emaris Sònia (Acantilado) i El la-
berint del cos (Jardins de Samar-
canda), el seu primer llibre en ca-
talà, homenatge a la musa Sònia i
a l’amor. Ell mateix ens diu a la in-

troducció que el fet de renéixer a
la vida, gràcies a la presència de
Sònia, el va acostar al català, de la
mateixa manera que el fet de tor-
nar al Masnou després de quaran-
ta anys d’absència: “Hi ha una raó
igualment forta, el meu retorn al
país ha coincidit amb una crei-
xent onada d’anticatalanisme. Es-
panya, que en tants aspectes és un
dels països més desenvolupats
d’Europa, alhora destapa amb vi-
rulència els seus aspectes més re-
trògrads”.

Com part de la seva obra anteri-
or, Sònia i El laberint del cos des-
taquen per la seva sensualitat, per
la comunió entre el lirisme i la nar-
rativitat, per la manera d’explicar-
nos històries mentre s’explica ell
mateix. Iversosexcepcionals,com
“de dies de pregàries i luxúria” i
“en les flors del teu pubis eclesiàs-
tic”. Trobem, així mateix, la cosa
escatològica característica, però la
mala llethaesdevingutdelicadesa,
la bondat s’ha imposat per la via
del plaer i de l’amor essencial, com

quan ens parla dels trenta anys de
la musa com els trenta poemes ca-
talans que li ha escrit.

Vaig retrobar Tono Masoliver
en un recital amb sopar amb
l’amic Giménez Frontín. El vaig
veure serè, fort i en forma. Poc
després coincidiríem en l’enterra-
ment del nostre amic comú. Tots
dos dies anava acompanyat per la
sàvia bellesa de Sònia, musa i
guia, generadora d’uns poemes
que tornen la fe en la díscola acti-
tud de la poesia: la passió. ■

Masoliver explica
que la presència de
Sònia el va acostar
al català, així com
la tornada al
Masnou i l’onada
d’anticatalanisme
que ha patit el país

Masoliver Ródenas ha tornat a Catalunya i ha publicat el seu primer llibre en català ■ ROBERT RAMOS

El gran poeta J.A. Masoliver
Ródenas publicaencatalàelseu
primerllibre, ‘Memòriadelcos’,
germàicomplementde‘Sònia’Dins del circ itinerant

David Castillo
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Temps de retallades culturals
i d’inversions en obra públi-
ca. Cosa curiosa, aquesta de

considerar la cultura un bé d’escàs
interès econòmic. A Barcelona ens
queixem que a Madrid posen
molts diners (nostres) a les grans
institucions artístiques de la capi-
tal espanyola. I què poden dir a
Manresa, o a Girona? I més quan a
la segona capital cultural del país
han construït un festival, Tempo-
rada Alta, que sense fer soroll s’ha

Què fem amb Temporada Alta?

situat com a punt de referència a
Europa. Són molts els francesos,
per exemple, que baixen durant la
tardor a Girona, i molts els artistes
que aposten per estrenar-hi, com
ha estat el cas de Patrice Chéreau
el 2008. El certamen, amb uns es-
quàlids dos milions d’euros de
pressupost, competeix de tu a tu
amb el Festival de Otoño de Ma-
drid, que en té més del doble.

El coratge dels organitzadors i
una escena nacional que hi ha

apostat han situat Temporada Alta
al lloc que es mereix. Millorable? I
tant. El problema és que amb els
diners de què disposa Salvador
Sunyer poques coses més es
poden fer. Cal que el departament
de Cultura augmenti la seva apor-
tació de mig milió d’eurets perquè
el certamen enceti una nova
etapa. Hi hagi crisi o no. Ja que bé
que s’han esforçat, per exemple, a
dignificar el Cor de Cambra del
Palau de la Música amb un con-

tracte que el professionalitza.
L’Ajuntament de Girona i la Diputa-
ció també podrien deixar anar uns
euros més: no oblidem que dels
5,2 milions del Grec 2008, l’Ajunta-
ment de Barcelona és qui hi posa
més diners, i que la conselleria
aporta més a Temporada Alta que
a la cita estiuenca del Cap i Casal.
Que s’ho plantegin tots com un
acte de dignitat, si cal. Si no, d’aquí
a uns anys tindrem un motiu més
per penedir-nos-en.

Hi hagi crisi o no, cal
que la Generalitat i les
institucions locals
gironines posin més
diners en un festival
que parla amb Europa
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