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EL FIL D'ARIADNA L'ENRENOU 

Etrúria i D.H. Lawrence 
•Maríàngela Vilallonga-

E nguany s'esdevé el centenari del nai
xement de l'autor d'obres, avui tan 
conegudes, com L'amant de Lady 

Chatterly o Dones enamorades, la divulga
ció de les quals s'ha vist augmentada pels 
fi lms que Marc Allegret i Jan Russell han di
rigit, respectivament. 

Però l'escriptor britànic D.H. Lawrence, 
nascut l'onze de setembre de 1 8 8 5 , és 
també l'autor d'una altra obra de temàtica 
absolutament diferent de les anteriors i de 
difusió molt menys estesa, però no per això 
menys important. Em refereixo a Etruscan 
places, traduïda al castellà com Paseos 
etruscos en una edició argentina d'aquest 
text , l'única que conec en aquesta llengua, 
i no sé de cap traducció al català. 

D.H. Lawrence, a més de ser conegut 
per l'escàndol que provocaren les seves 
obres titllades d'obscenes i censurades 
llarg temps en la liberal,.però puritana, so
cietat victoriana britànica, a nnés, pot ser 
considerat un altre representant dels es
criptors viatgers i d'autors de llibres de 
viatges, ja que no és pas aquesta una obra 
aïllada dins de la seva producció literària: 
Sea and Sardinia, Mornings in Mexicà i 
Twilight in ítaly són altres títols de la, seva 
bibliografia en els quals cultivà aquest tipus 
de literatura, malgrat que s'allunyà en part 
del concepte clàssic de llibre de viatges, 
tan de moda en la societat culta del segle 
XIX. 

En aquest mateix grup d'obres no po
dem deixar de mencionar les seves cartes 

•escrites dés dels llocs que visitava i on re
flecteix les personalíssimes impressions 
que li susciten. Cal destacar així mateix que 
no existirien novel.les com Kangaroo o The 
Plumed Serpent, sense previs viatges a 
Austràlia i a Mèxic que realitzà l'autor brità
nic. 

Ja f a molts anys que va arribar a les 
meves mans la traducció argentina abans 
esmentada d'aquells Etruscan places^ Fou 
més o menys a l'època en què vaig fer de 
l'obra d'Henry Millèr, The Calossus of IVIa-
russion, un dels meus llibres.de capçalera. 

Sempre ha sentit una forta curiositat 
envers aquells textos que els escriptors 
anglo-saxons dediquen a la Mediterrània i 

als països que banya aquest mar, i sempre 
m'ha agradat de llegir els sentiments que 
provoca en ells el contacte amb la calidesa 
d'unes terres que. han estat el bressol de la 
cultura occidental i capaces de seduir el 
més fred dels habitants dels països septen
trionals. D'altra banda, sempre m'ha delec
tat la literatura de viatges, perquè em per
met viatjar amb la imaginació a llocs desit
jats i estimats, i em serveix de referència 
per preparar els meus viatges. Ara, en relle
gir aquesta obra després d'uns quants 
anys, m'adono de l'admiració que em va 
produir aleshores, visible sobretot en el su
bratllat de rtioltes frases envejables. 

Etruscan places no és l'obra d'un histo
riador ni d 'un arqueòleg, sinó d'un poeta 
que descriu amb senzillesa, fluïdesa i sensi
bilitat els vestigis d'un poble, l 'etrusc, que 
l'ha fascinat, a la manera d'un diari de viat
ge. Així, dedica un capítol a Cerveteri, un a 
Tarquínia, dos a les pintures de les tombes 
de Tarquínia, un altre a Vulci i, f inalment, el 
darrer a.Volterra. Llocs, tots quatre, que 
conserven la major quahtitat de restes ar
queològiques d'una civilització que-assolí 
progressos tècnics extraordinaris, sobretot 
pel que fa a les obres d'enginyeria i d'orfe
breria. -

Recordo la visita que, ja fa massa 
temps,.vaig efectuar a dos emplaçaments 
etruscs dels que acabo de citar: Cerveteri i 
Tarquínia, tots dos tocarrt al mar Tirrè i a 
pocs quilòmetres al nord de Roma a través 
de l'autopista paral·lela a la Via Aurèlia, pe
rò moít diferents un lloc de l'altre. 

El camí per accedir al recinte arqueolò
gic de la necròpolis de,Cerveteri, dalt d'un 
turó de poca alt i tud, és vorejat de la vege
tació característica dels països mediterra
nis: pins, suros i esbarzers, oliveres argen
taries, ginestes oloroses i oleandres florits, 
vinyars i fruiterars. Era un dia xafogós d'un 
mes de juliol, la terra eixuta aixecava nú
vols de pols al nostre pas, l'aire calent i sa-
labrós bufava sobre els nostres rostres, el 
.cant monòton i cansoner de les cigales 
d'èstiu omplia el bosc, el cel d'un balu 6n-
calitjat s'pbria llunyà enmig del fullam dels 
arbres. 

Els túmuls funeraris de Cerveteri són 

com cases de pedra, circulars i coberts de 
terra i d'herba, i per la seva estructura ex
terna, encara que de dimensions més reduï
des, recorden les tombes micèniques. El 
clos funerari de Cerveteri és un vertader 
poble on no és difícil perdre's pels seus car
rers, atesa la semblança de les seves cons
truccions i la seva elevada quantitat. Hi ha
via molt pocs visitants aquell dia en el re
cinte, i la quietud que es respirava enmig de 
les tombes desposseïdes dels seus béns 
més preuats deu ser semblant a la del setè 
cel. L'amabilitat i-hospitalitat dels descen
dents d'aquells antics habitants d'Etrúria 
ens va obsequiar amb un cistellet de prés
secs del temps. 

Tarquínia és tota una altra història. Si la 
necròpolis de Cerveteri estava situada en 
una elevació del terreny, Tarquínia es troba 
en un pla. Si les tombes de Cerveteri eren 
túmuls circulars, les de Tarquínia són sub
terrànies. Si Cerveteri és envoltat de bos
cos, Tarquínia és una zona inculta i àrida. Si 
a Cerveteri hom se sent disminuït davant 
de les dimensions dels túmuls, a Tarquínia, 
sota terra, hom s'adona de la sensibilitat i 
ingenuïtat d'uns homes.que ompliren de 
bellesa les parets de les seves tombes per 
tal de garantir la felicitat dels esperits dels 
seus difunts en la vida ultraterrenal. 

Ara per ara, i en contemplar les pintures 
murals de Tarquínia, penso que, allà, devia 
ser ben dolç d'esperar la dama endolada to t 
preparant el darrer estatge. I és que enmig 
de ballarins i f lautistes, de dofins i ocells, 
de pescadors i caçadors, d'escenes de ban
quets i de jocs i de lluites, tot plegat pintat 
en formes suaus, coloristes i senzilles, hom 
podia rememorar i recapitular la seva vida 
quotidiana ï sentir-se com a casa. 

La descripció que D.H. Lawrence fa de 
les tombes pintades dé Tarquínia és tan mi
nuciosa i detallada que fins podríem dir que 
ho cal anar-hi. Són retratades amb amor i 
poesia i sense estalviar ni mots ni racons. El 
lector gaudeix enormement i d'una manera 
fàcil es submergeix en el món de la-pintura 
etrusca portat per la mateixa fascinació 
que envaïa Lawrence en contemplar-les. I 
és que Lawrence fa de la contemplació, 
mo t i del mot, imatge. 

EL LECTOR ESCRUi 

Joan Carreres i Pera 
i l'Exposició 
cfCaríemany» 

Benvolgut mossèn Joan, 
Hem llegit la teva interpretació 

de l'exposició: Girona dins la for
mació de l'Europa medieval, a la 
«Presència» de diumenge pas
sat, i acceptant de bon grat les 
teves opinions, creiem que hi 
deixes lliscar un seguit d'inexac
t i tuds i també de mitges veritats 
que ens sembla que cal puntua
litzar amb tota cordialitat, so
bretot perquè desitgem que els 
teus lectors i tots els qui han lle
git el teu comentari t inguin nous 
elements de judici a l'hora de 
formar-se'n una opinió. Passem 
a fer-ho, per tant, amb ordre: 

1 .Et queixes de l'escassa pre
sència de l'Església a l'exposi
ció. Pensa que a més dels textos 
i objectes de caire religiós pre

sents a l'exposició (més d'un 
7 0 % ) , a l 'Alta Edat Mitjana el 
poder de l'Església, tret de la 
lloable tasca de salvar ànimes, 
es reflecteix com a poder feudal, 
és a dir, com a classe social do
minant que té sotmesa la page
sia. I en aquest sentit creiem que 
també hi queda ben representa
da. No compartim la teva afirma
ció sobre la raó de fons que, a 
parer teu, explicaria l'origen bar
celoní d'alguns documents ex
posats. Ens sembla aventurada, 
poc meditada i potser no gens 
sincera des de la perspectiva de 
la teva activitat periodístico-
informativa, l'al.lusió que fas als 
poders comtal i episcopal. A pa
rer nostre, un i altre tenen un 
tractament correcte) sense en
trar en qualificacions de cap t i 
pus, alhora que no s^esmenta, 
per exemple, la cèlebre teoria de 
les dues espases, l'espasa espiri
tual (ad usum) i l'espasa tempo

ral (ad nutum) de la teocràcia 
pontifícia. 

2.La veritat és que, amic 
Joan, hem quedat bocabadats 
davant la qualificació del catàleg, 
d'alatrencat. Deixant de banda 
aquesta expressió realment poc 
afortunada per avaluar el contin
gut d'una publicació, és absolu
tament fals que èls textos del ca
tàleg siguin els del col·loqui del 
feudalisme. Només de llegir uns i 
altres, la teva contundent afir
mació cau pel seu propi pes. 
Atès que no vares assistir a les 
sessions de l'esmentat col·loqui 
i, tenint en compte també que 
encara no s'han publicat les po
nències, hem de pensar que el 
teu informant t 'ha fet patir una 
relliscada més que considerable. 
No cal passar per la Universitat, 
benvolgut mossèn, per entendre 
si més no la majoria dels textos 
del catàleg, els quals han estat 
encomanats expressament a di

versos especialistes amb un cri
teri de màxima difusió, i només 
uns pocs textos coincideixen ne
cessàriament per una qüestió 
cronològica amb els temes que 
es debateren en el col·loqui del 
feudalisme català. Pensa, Joan, 
que en- les exposicions que se 
celebren arreu s'acostuma a edi
tar un catàleg que inclou entre 
d'altres capítols, la f i txa tècnica 
de les peces exposades i uns 
textos complementaris que am
plien la informació que es dóna a 
la mateixa exposició. I això és el 
que hem intentat fer amb el mà
xim de dedicació i professionali-
tat que hem estat capaços, sen
se trencar l'ala de res ni a ningú. 

3.Relatiu al tema peces i per
gamins, només un breu comen
tari. En primer lloc no hi ha cap 
«reproducció»^ de l'estàtua de 
Carlemany. L'exposat és l'origi
nal. Altrament, ja sabem que a 
l'arxiu diocesà hi ha pergamins-i 

Impacte 
D iumenge passat, el Circuit 

Català de RTVE presenta
va un debat entorn d'un tema 
que d'uns anys ençà és molt 
polèmic: la utilització per part 
dels grups armats que hom 
anomena terroristes dels mit
jans de comunicació per mag
nificar i donar gran ressò a les 
seves accions. No vaig poder 
seguir aquest debat, però la 
pregunta que es formula 
quan es tracte aquesta qües
tió és sempre la mateixa: fins 
a quin punt els mitjans de co
municació han de seguir el 
joc d'individus i grups que els 
util itzen per aconseguir publi
citat to t realitzant accions es
pectacu lars , inesperades? 
Aquesta util ització, que pen; 
so que podríem considerar 
perfectanient com a una ma
nipulació, no és exclusiva 
dels teroristes. 

Dissabte pasat vam tenir 
ocasió de contemplar-ne dos 
exemples. Primer: el progra
ma Recull informatiu, també 
del Circuit Català de RTYE, a 
l'hora de dinar, va tenir el mal. 
gust d'emetre aquelles imat
ges de la guerra del Vietnam 
— que ja hem vist unes quan
tes vegades a la televisió i al 
cinema— en les quals un pre
soner del Vietcong és presen
tat al cap de policia de Sai-
gon, que desenfunda la pisto^ 
la i el mata tot disparant-li un 
tret al cap. Per què aquesta 
acció es realitzà davant les 
cameres de televisió i amb to t 
l'aire d'haver estat feta ex
pressament per a les cameres 
de la televisió?. 

Segon: el mateix dissabte 
unes feministes reunides en 
congrés realitzaven dos avor
taments per protestar contra 
l'actual llei d'interrupció de 
l'embaràs. Filmaren un vídeo 
de les intervencions i tot se
guit convocaren una roda de 
premsa tot presentant les ex
traccions i el material que ha
vien utilitzat. Tots dos fets 
tenen un puntuen comú —i 
que quedi ben clar que no en 
tenen càp més—: els mitjans 
de comunicació eren l' instru-
mént per aconseguir l'impac
te, la polèmica, impressionar 
la gent. Això, què demostra? 
La vulnerabiliat dels mitjans 
de comunicació, o que per la 
seva funció de comunicar 
han d'admetre f ins i to t la 
manipulació? Aquesta és la 
pregunta. 

Miquel Pairolí 

manuscrits molt antics, com a 
molts altres arxius de Girona i 
del país. L'opció a triar-ne uns o 
altrs és en aquest sentit perfec
tament conscient. 

4.Dubtem que el Sr. Jaume de 
Puig hagi pogUt sentir de nosal
tres una expressió tal com que 
volíem docurnentació que «no 
fes pudor de missa», entre d'al
tres raons, amic Joan, pel fet 
que no l'hem dita mai. Suposem 
que en aquest cas, —com en el 
dels textos del catàleg— el teu 
informant ha fet una versió lliu
re, potser malèvola o, en tot cas, 
interessada de la realitat: Altra
ment, la implicació d'una perso
na que ha col·laborat magnífica
ment en l'exposició i amb la qual 
ens uneix una bona amistat ens 
sembla de mal gust i escassa
ment ètica. Ramon A/berch i Pe
re Freixas. (Girona). 
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