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«Coromines i Cambó no
mantenien cap mena de re-
lació, un era d’Esquerra
Republicana i l’altre, de la
Lliga Regionalista; l’únic
que els va unir va ser el
projecte de la Miscel·lània
Fabra.» Joan Pujadas, cu-
rador del volum juntament
amb Josep Ferrer, té clar
que entre els dos homes no
hi havia cap sintonia i que
la relació que estableixen
és «freda i distant» des del
principi. «Ja en el seu die-
tari, Cambó comenta com
Fabra, contrari a la Lliga, li
havia demanat diners per
finançar l’edició i era reti-
cent. Al final, però, li ofe-
reix 1.000 pesos, que es
converteixen en 1.500 poc
després.»

El projecte va veure la
llum a Barcelona als anys
trenta. Joan Coromines va
rebre l’encàrrec de la uni-
versitat d’elaborar una mis-
cel·lània per commemorar
el setantè aniversari de Fa-
bra el 1938, però la Guerra
Civil va aturar l’edició, que
no es va poder reprendre
fins al cap de cinc anys,
quan Coromines, des de
l’exili a Mendoza, a l’Ar-
gentina, va fer mans i màni-
gues per tirar-la endavant.
«Va ser com un repte per a
ell, ja que d’una banda vo-
lia complir l’encàrrec i, de
l’altra, volia retre un home-
natge al seu estimat mestre.
Però era una tasca difícil:
tot el material recopilat fins
aleshores havia estat cre-

mat en la caiguda de Bar-
celona i molts manuscrits
s’havien perdut. Tot i així,
va aconseguir restablir els
lligams amb els diferents
col·laboradors.»

Moltes missives estan
encapçalades per un «writ-
ten in catalan» que deixa
constància de la censura de
l’època; d’altres estan es-
crites en francès i en caste-
llà. Molts dels interlocu-
tors deixen constància de
la dificultat d’establir un
correu fluid enmig de la
Segona Guerra Mundial.

Va ser a partir del suport
que Coromines va obtenir
de Cambó que el lingüista
va poder tirar endavant el

seu projecte titànic. A par-
tir d’aquí, va aconseguir
diners de Patxot, «mece-
nes i patriota de qualitat
granítica», i Ferran Fonta-
na. «Encara que Coromi-
nes es compromet a tornar
els diners als mecenes,
aquests hi renuncien per-
què no esperen cap benefi-
ci d’un llibre adreçat a un
públic tan minoritari.»

Finalment, la miscel·là-
nia es va poder publicar a
Buenos Aires el 1943, pel
75è aniversari del «codifi-
cador de la llengua catala-
na». El volum recull també
les cartes amb aquests con-
tribuents i totes les perso-
nes que van participar en la

«rocambolesca aventura»
de la publicació, així com
les intercanviades amb Fa-
bra relacionades amb el te-
ma.

Els pròxims volums que
prepara la Fundació Pere
Coromines aplegaran les
cartes manuscrites del lin-
güista, aquelles de les
quals no va fer còpia i que
són més difícils de recupe-
rar; les cartes amb perso-
nalitats relacionades amb
l’IEC, com ara Jordi Rubió
i Ramon Aramon; la cor-
respondència amb el seu
deixeble Josep Gulsoy, i
un altre amb la dels lin-
güistes bascos, com ara
Antonio Tovar.

Un nou volum de l’epistolari de
Coromines traça la gènesi
de la «Miscel·lània Fabra»

Les cartes mostren la complexitat del projecte i retraten la diàspora de l’exili

Una imatge de Joan Coromines extreta del documental «Paraules i fets», de TV3.

● És el número 13 de la col·lecció
Textos i Estudis i aplega la totalitat
de la correspondència entre el lin-
güista Joan Coromines i el polític i

V. GAILLARD / Barcelona mecenes Francesc Cambó, dos ho-
mes d’ideologies oposades que van
col·laborar per tirar endavant la Mis-
cel·lània Fabra. A través de les car-
tes es pot resseguir «l’aventura ro-

cambolesca» de l’edició de la mis-
cel·lània, preparada per commemo-
rar el setantè aniversari del filòleg el
1938 i que finalment va sortir publi-
cada a Buenos Aires el 1943.

● L’actor i director Quim
Lecina va segellar la pri-
mera col·laboració amb el
Teatre Romea l’any passat
amb el Rèquiem inacabat,
en què recuperava notes
biogràfiques entre Mozart
i Salieri. Per aquesta tem-
porada, reprèn la seva re-
cerca artística per encaval-
car literatura, música clàs-
sica i teatre, amb Sonata a
Kreutzer. L’obra s’estre-
narà divendres amb les
partitures de piano i violí
compostes per Beethoven
i l’actor Lluís Soler donant
veu al text del periodista i
escriptor Alberto Cavalla-
ri en què es narra la fugida
desesperada de Tolstoi per
recuperar la llibertat som-
niada; en aquesta fugida,
hi trobarà la mort.

Sonata a Kreutzer par-
teix del text de Cavallari
(La fuga de Tolstoi), tot i
que pren el títol que el ma-
teix Tolstoi (Rússia,
1828-1910) va donar a una
de les seves obres. Aquest,
a la vegada, havia manlle-
vat el nom de la Sonata a
Kreutzer de Beethoven,
una composició que es re-
vela com l’embrió d’a-
questa revolució de l’es-
criptor que, als 82 anys, té
la necessitat de fugir de la
seva dona i la casa on ha-
via vist néixer i créixer
fills i néts per recuperar
una llibertat anhelada.

Quim Lecina és un actor
de la històrica companyia
del Teatre Lliure que es
confessa atrapat per la mú-
sica tot i ser-ne un ignorant
com a intèrpret. Des de fa
anys, relaciona en els seus
muntatges l’evocació de
mons suburbials amb mú-
sica en directe, a la qual
prenen el pols. Així, per
exemple, fins diumenge,
al Romea, es va poder veu-

re La maga del club de la
serpiente, un treball en
què s’endinsava en un
fragment de la novel·la
Rayuela, de Julio Cortá-
zar, en què es narra l’am-
bient decadent d’un club
d’amics en què discutei-
xen, embriagats per l’alco-
hol i el jazz, definint les in-
tencions amagades de la
música. L’obra es va poder
veure al Versus Teatre la
temporada passada –té
pendent una possible tem-
porada al Teatre Gaudí
Barcelona en hora golfa– i
ha servit d’aperitiu d’un
muntatge que ha endarrerit
l’estrena pel canvi de re-
partiment. De fet, amb el
canvi, l’obra es representa
en català, quan estava pre-
vista la seva posada en es-
cena en castellà.

Un piano i un violí
El pianista Daniel Blanch i
la violinista Kalina Macuta
es disposen a oferir un con-
cert. De sobte, apareix
Tolstoi, que s’erigirà en el
protagonista. La combina-
ció enrevessada que Beet-
hoven va reptar al piano i al
violí obre els ulls de l’es-
criptor, que s’adona de la
seva vida, sempre condi-
cionada a una convivència
amb la dona que s’ha de-
mostrat impossible i gens
engrescadora durant dèca-
des. Tolstoi decidirà la seva
escapada al Caucas, en
tren, de manera espontània
i sense possibilitat de mar-
xa enrere. L’avi es voldrà
refugiar a les finques on ell
va viure una segona joven-
tut, allunyat de la seva casa
familiar. Els intèrprets
Blanch –que debuta al tea-
tre– i Macuta compartiran
dramatúrgia amb Lluís So-
ler, com ja és habitual en les
posades en escena del di-
rector i actor Quim Lecina.

Quim Lecina troba
una nova fuga musical
a «Sonata a Kreutzer»

J.B. / Barcelona

Quim Lecina, en una imatge d’arxiu. / J. FERNÁNDEZ

● La productora Soudaine
Compagnie & Estrategia
Audiovisual fa avui un
càsting a Reus per selec-
cionar 250 extres per al
nou film protagonitzat per
Sergi López, Últimos días
del mundo. La pel·lícula,
de capital francès, està di-
rigida pels germans Ar-
naud i Jean-Marie Larrieu,
i descriurà «l’itinerari sen-
sual i sentimental d’un ho-

me durant els deu dies que
precedeixen la fi del món,
al voltant de l’any 2016»,
segons comenten els res-
ponsables.

Les ciutats de Reus i
Tarragona seran escenaris
del rodatge: del 9 al 12 de
novembre es rodaran algu-
nes escenes al Teatre For-
tuny, i els dies 13 i 14, al
pla de la Seu de Tarragona.
La resta de la pel·lícula es
gravarà bàsicament al sud-

est de França, sobretot a la
ciutat de Tolosa, però tam-
bé a Barcelona, Cardona i
Pamplona.

El film es podria presen-
tar el maig de l’any que ve
en el festival de Canes. Els
actors francesos Mathieu
Amalric i Catherine Front
compartiran els papers
protagonistes amb Sergi
López.

La pel·lícula adaptarà
una novel·la homònima de

Dominique Noguez, que
arrenca amb un anunci del
president de la República
francesa a la televisió: no
hi ha cap esperança de su-
pervivència. El protago-
nista, un home de quaranta
anys que s’està refent d’un
fracàs sentimental, fuig
d’Espanya i comença una
odissea a través de França,
un país amb epidèmies i
accidents nuclears, saque-
jos...

El proper film francès de Sergi López
es rodarà a diferents ciutats catalanes
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