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Les Edicions de la Ela Geminada, tota mi-
núscula però amb un criteri tan assaonat 
com el d’Oriol Ponsatí-Murlà, acaba 

d’enviar a les llibreries la narració (dita de ve-
gades “novel·la”) de Prudenci Bertrana Josa-
fat, bàsicament segons l’edició de Jordi Cor-
nudella per a Edicions 62, del 2014. L’obra es 
presenta, i és d ’agrair, amb els gravats que Al-
fred Kubin hi va posar en una traducció ale-
manya de l’any 1918. Aquesta és la novetat. 

Prudenci Bertrana va presentar aquesta 
seva narració a la Festa de la Bellesa, de Pala-
frugell, l’any 1905, però no va rebre el pre-
mi: se’l va endur Pous i Pagès –que anys més 
tard es va fer passar, amb molta barra, per 
l’autor de Josafat a l’edició alemanya–, per 
un llibre que no ha fet fortuna, L’home bo, a 
diferència del de Bertrana. Això dona una 
idea de quin era el panorama literari català 
cap al final del Modernisme: malgrat que en 
el camp de les arts plàstiques i de l’arquitec-
tura s’havien fet coses amb molta gosadia, el 
camp literari, que és més explícit, era cir-
cumspecte, carca i purità. Hi ha excepcions, 
com Bertrana o Juli Vallmitjana –aquest, 
vindicador dels gitanos i dels baixos fons bar-
celonins– i no gaires més. 

I és que Catalunya ha tingut sempre mol-
ta prevenció davant un fenomen que, en es-
pecial entre els francesos, corria des de feia 
decennis per les lletres de molts països del 
continent, és a dir, el Mal, amb majúscula. 
Baudelaire va ser llegit a Catalunya des de fi-
nals del segle XIX, com ho van ser els Verlai-
ne i Rimbaud més impúdics, el diabòlic Bar-
bey d’Aurevilly, potser Lautréamont, amic de 
la prostitució, o el fantasiós Edgar Allan Poe. 
El Mal s’havia instal·lat a les lletres d’arreu 
com a darrera, desesperada, reacció contra 
els pensaments encara càndids d’una burge-
sia embrutida i hipòcrita: mon semblable, 
mon frère. 

Al nostre país això feia tanta nosa que quan 
es va saber que Verdaguer practicava els exor-
cismes al carrer dels Mirallers de Barcelona, 
el van suspendre a divinis: com si el mal no fos 
altra cosa que l’altre costat del bé. Són bes-
sons. Maragall, que formava part d’aquell ju-
rat del premi que hem dit, va preferir L’home 
bo, però, amable com era, va escriure a Bertra-
na: “M’ha fet goig de veure el seu fortíssim 
Josafat formant un llibre imprès”. 

A la llarga, però, moltes coses de Bertrana 
s’han imposat per damunt de Pous i Pagès, i 
d’altres. Això sí: ara, com fa més de cent anys, 
els lectors catalans s’estimen més el fino lie-
te de les òperes més tronades que l’explosió 
del geni verbal i la impudícia. Quin gran llibre 
excepcional a la nostra literatura!✒

ALFRED KUBIN / EDICIONS DE LA ELA GEMINADA

La força dels petits 

Hi ha moments en què 
el silenci deixa de ser 
una opció 
“Jo havia triat el silenci, jo havia tri-
at l’exili”, explicava Oriana Fallaci 
(1929-2006). La realitat d’Itàlia li 
feia massa mal i va posar-hi un oceà 
entremig. Es va instal·lar, més o 
menys plàcidament, en un autoexi-
li polític. Exercia d’expatriada a No-
va York, viatjava d’incògnit a la seva 
Florència natal i callava. Va callar 
durant deu anys. “Però hi ha mo-
ments a la vida –raonava la perio-
dista– en què callar esdevé una cul-
pa i parlar, una obligació, un deure 
civil, un repte moral, un imperatiu 
categòric del qual no et pots evadir”. 
L’11 de setembre del 2001 va ser per 
a ella un d’aquests moments. 

El mateix dia de la caiguda de les 
Torres Bessones, Fallaci va intentar 
tornar a concentrar-se en la novel·la 
que tenia entre mans, sense èxit. 
Llavors es va preguntar què podia 
fer, de quina manera podia ser útil. 
Algú li va dir que a Itàlia molta gent 
havia celebrat l’atemptat, al·legant 
que els ianquis s’ho mereixien. 
“Aleshores, amb l’ímpetu d’un sol-
dat que surt de la trinxera i es llança 
contra l’enemic, em vaig abocar a la 
màquina d’escriure”. Va escriure 
“sense parar, sense menjar, sense 
dormir” durant tres setmanes se-
guides. “Era conscient com mai de 
la meva responsabilitat com a es-
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criptora, era conscient com mai que 
escriure pot curar o matar”.  

I així va sorgir La rabia y el orgu-
llo (La Esfera de los Libros), un text 
sacsejador i polèmic arran del qual 
va ser acusada de difamar l’islam. 
Que li hauria sortit més a compte 
continuar callant? No ho crec. Per-
què el pes de la culpa fa de mal por-
tar. I perquè hi ha moments a la vi-
da en què l’única opció és mullar-se.  

El que t’estalvies si 
publiques una obra 
quan ja t’has mort 
 
La novel·la que Fallaci estava escri-
vint el setembre del 2001 es titula 
Un sombrero lleno de cerezas (tam-
bé a La Esfera de los Libros) i es va 
publicar de forma pòstuma. Ella en 
parlava com si fos un fill: “És una 
novel·la densa i laboriosa que al 
llarg d’aquests anys no he abando-
nat mai. És un nen molt difícil i exi-
gent. L’embaràs ha durat gran part 
de la meva vida adulta, el part va co-
mençar gràcies a la malaltia que 
m’acabarà matant i el primer plor 
no sé quan s’escoltarà. Probable-
ment quan jo ja sigui morta”. Apro-
fitava l’ocasió per disparar: “Les 
obres pòstumes tenen l’avantatge 
exquisit d’estalviar-te les ximpleses 
o perfídies dels qui, sense saber es-
criure ni concebre una novel·la, pre-
tenen jutjar, més ben dit maltractar, 
els qui les conceben i escriuen”. 

Quan el poderós obre 
la porta, descobreix 
que l’herba ha crescut 
 
Ho va deixar escrit Joan Brossa: “La 
gent no s’adona del poder que té:/ 
amb una vaga general d’una setma-
na/ n’hi hauria prou per a ensorrar 
l’economia,/ paralitzar l’Estat i de-
mostrar que/ les lleis que imposen 
no són necessàries.” El poema ha re-
vifat ara, coincidint amb la moguda 
a favor de la democràcia als carrers 
i amb la mostra Poesia Brossa al 
Macba, una exposició sobre el poe-
ta i els artistes amb qui dialogava. 

“Crec profundament en la força 
del que és petit”, va afirmar l’admi-
rat José Luis Sampedro en una con-
versa amb el cardiòleg Valentí Fus-
ter, transcrita per Olga Lucas i pu-
blicada en el llibre La ciència i la vi-
da (Rosa dels Vents). Sampedro 
recorda una frase de Shakespeare a 
Enric V, “L’herba creix de nit”, i diu: 
“És bonic pensar que quan el pode-
rós obre la porta de casa seva desco-
breix que durant la nit ha crescut 
una herba que no el deixa sortir. Els 
petits es defensen”. L’autor de La 
sonrisa etrusca també posa l’exem-
ple dels tèrmits: “Diminuts, però ca-
paços de destrossar un edifici”. I 
aquí Valentí Fuster replica: “Certa-
ment, però jo, a més, crec en els pe-
tits passos que poden fer els grans, 
encara que sigui com a conseqüèn-
cia de la pressió social”.✒
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De vegades mullar-se és una obligació, un deure civil, un repte 
moral, un imperatiu categòric


