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LGTB a la llibreria Laie i situa la fi-
gura de Moix en una tradició més 
àmplia: “Dos dels autors que van es-
criure des d’una sensibilitat homoe-
ròtica amb anterioritat són Blai 
Bonet  i Maria Antònia Salvà –diu–. 
Quan Moix publica El dia que va mo-
rir Marilyn el 1969 es converteix en 
pioner en el camp de la novel·la”. A 
més de citar Lluís Fernández com 
un dels hereus de la literatura LGTB 
catalana, Portell destaca Biel Mes-
quida, autor de llibres de poemes 
com El bell país on els homes desitgen 
els homes –escrit el 1974, tot i que no 
va poder circular en llibreries fins al 
1985– i la novel·la experimental 
L’adolescent de sal (1975). També 
Maria-Mercè Marçal, que a més 
d’escriure poemes d’amor lèsbic va 
dedicar-hi la novel·la La passió se-
gons Renée Vivien (1994). 

Sorprenent i captivador 
Un altre autor que va conèixer Moix 
a finals dels 60 va ser Robert Saladri-
gas. “Quan tots pensàvem en el rea-
lisme, en Cesare Pavese i en els 
nord-americans, ell va irrompre 
amb una proposta molt diferent 
–diu–. Va sorprendre i alhora capti-
var. Tenia un entusiasme i una pas-
sió incontenibles. Hauria volgut ser 
el Truman Capote de la literatura 
catalana”. Saladrigas, que havia de-
butat el 1966 amb la novel·la El cau 
(Alfaguara), va llegir amb molt d’in-
terès El dia que va morir Marilyn. 

Molt abans de con-
vertir-se en un dels 
escrip tors més po-
pulars de la dècada 
dels 80 i de fre-

qüentar els platós televisius espa-
nyols de bracet de personatges com 
Isabel Preysler i Sara Montiel, Te-
renci Moix va revolucionar les lle-
tres catalanes gràcies a llibres de 
contes com La torre dels vicis capi-
tals (Selecta, 1968), novel·les com 
Món mascle (Aymà, 1971) i volums 
de prosa viatgera com Terenci als 
USA (Proa, 1974). “El Terenci més 
pop, el de les narracions i el de les 
novel·les gamberres continua sent 
molt interessant –opina Julià Gui-
llamon, que acaba de prologar una 
nova edició de Tots els contes, pu-
blicada a La Butxaca–. Rellegint-lo 
molts anys després d’escriure 
contes  com Minifac Steimann, no-
vel·lista d’orgasmes fallits i Assas-
sinar amb l’amor he vist que Moix 
no va ser un escriptor generacio-
nal, perquè els seus referents són 
molt personals. Hi ha el cinema, 
clàssic i d’autor –com ara L’avven-
tura, d’Antonioni–, però també es-
criptors com Espriu i les Històries 
extraordinàries de Poe, i també el 
món d’Egipte. Als contes, Moix fa 
un joc molt interessant entre el 
que li passa, transformant-ho en 
ficció, i tots aquests referents dels 
quals xuclava el que podia: era un 
autor esponja”. 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Quinze anys després de la mort de Terenci Moix, 
Edicions 62 recupera tres dels seus llibres emblemàtics:  
‘El dia que va morir Marilyn’, ‘El sexe dels àngels’ i ‘Tots els 
contes’. És un bon moment per revisitar la primera etapa 
literària del gran ‘enfant terrible’ de les lletres catalanes

Guillamon, que després de co-
missariar exposicions sobre Espriu, 
Porcel, Perucho i Palau i Fabre vol-
dria muntar-ne una sobre “els anys 
pop de Moix”, destaca que feia “li-
teratura sàvia i trencadora, amb un 
fons sarcàstic i de crítica social de la 
genteta de Barcelona”. Un dels es-
criptors que van coincidir amb Moix 
mentre escrivia els primers contes 
va ser Biel Mesquida. “Jo vaig conèi-
xer en Ramon, el noi que havia nas-
cut a Barcelona el 1942 –recorda–. A 
més de tenir una relació d’amistat 
durant anys, d’ell em va interessar la 
singularitat de la seva escriptura, 
que es distingia del panorama gene-
ral. Moix va ser molt innovador. Els 
seus primers llibres dibuixen el 
fresc social d’una època amb gràcia, 
perquè barrejava personatges reals 
i inventats”. Gràcies al llenguatge, 
fresc i directe, i a la irreverència amb 
què tractava la sexualitat i la cultu-
ra, Terenci Moix va permetre que 
generacions més joves seguissin el 
seu camí. “Hi ha dos noms que em 
venen al cap: Quim Monzó, que en 
certa manera va passar a ocupar el 
seu lloc a finals dels 70, i Lluís Fer-
nández, que a L’anarquista nu (Edi-
cions 62, 1979) va escriure sobre 
l’homosexualitat de manera desca-
rada”, diu Guillamon.  

Sebastià Portell, que acaba de 
prologar la nova edició d’El dia que 
va morir Marilyn, impartirà aquesta 
primavera un curs sobre literatura 
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● Entrevista a Martí 
Gironell, guanyador del 
premi Ramon Llull  
● El llibre de memòries  
d’Antoni Bassas

llegim

Terenci 
Moix,  
l’autor que  
va capgirar  
la literatura 
catalana 

● Sherlock Holmes torna 
en català amb una gran 
traducció  
● Els meravellosos 
contes de William Steig

“FEIA 
LITERATURA 
SÀVIA I 
TRENCA-
DORA, AMB 
UN FONS 
SARCÀSTIC I 
DE CRÍTICA 
SOCIAL DE LA 
GENTETA DE 
BARCELONA”, 
DIU JULIÀ 
GUILLAMON
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MOIX DURANT 
L’ENTREVISTA 
QUE VA FER A 
SARA 
MONTIEL PER 
A TVE EL 1988. 
EFE 

02 
L’ESCRIPTOR 
A SÒRIA L’ANY 
1996. EFE 

03 
BALLANT AMB 
MASSIEL AL 
PROGRAMA 
‘MÁS 
ESTRELLAS 
QUE EN EL 
CIELO’. EFE

va ser vist com el traïdor, l’amant del 
luxe i l’amic de les famoses”. 

Sebastià Portell considera que ha 
arribat l’hora de tornar a llegir l’obra 
catalana de l’escriptor barceloní. “Se 
l’ha invisibilitzat durant molt de 
temps per una espècie d’essencialis-
me que no té sentit –opina–. És cert 
que des d’un punt de vista filològic la 
literatura catalana és la que s’escriu 
en català. El fet que Moix escrigués en 
totes dues llengües no l’exclou del sis-
tema literari del país”. En relació a El 
dia que va morir Marilyn, Portell 
diu: “Hi ha una obsessió per dir que 
no existeix la gran novel·la sobre Bar-
celona. Jo penso que no només exis-
teix sinó que n’hi ha diverses, i que 
una de les primeres és aquesta”. Pilar 
Beltran, d’Edicions 62, coincideix en 
aquesta invisibilització del primer 
Moix: “L’obra catalana del Terenci te 
l’ha de presentar algú. Si no, et quedes 
amb les últimes novel·les o amb els lli-
bres de memòries”. De la novel·la que 
acaba de recuperar en destaca “el 
component generacional”, però tam-
bé “la mirada d’una Barcelona molt 
viscuda i íntima, la dels anys 50 en 
què va créixer”. Beltran també en 
destaca “la llengua de carrer”, que es 
pot degustar en fragments com 
aquest: “Si és més vell que el món, ho-
me –escriu–: un got de vi del Penedès, 
teca de la bona i una mamona que et 
faci passar les pessigolles”. 

Juntament amb els contes i El dia 
que va morir Marilyn s’ha recuperat 

“Compartia l’actitud d’una genera-
ció que es va incorporar al món cata-
là i que no estava conforme amb el 
que es va trobar –continua–. En 
aquell moment cap de nosaltres te-
nia un gran domini de la llengua i es-
tava tot per fer. Al cap d’uns anys el 
mercat català se li va fer petit: ell as-
pirava a tenir molts lectors, i ho va 
aconseguir sobretot amb No digas 
que fue un sueño [de la qual es van 
vendre més d’1,5 milions d’exem-
plars]. Recordo que una vegada que 
ens vam trobar aquells anys es quei-
xava perquè la crítica havia deixat 
malament la seva història egípcia. 
«No saben que Cleopatra m’ha ob-
sessionat tota la vida! Es pensen que 
escric sobre ella per vendre més». El 
problema no era el tema, sinó el trac-
tament que en va fer”.  

Un autor invisibilitzat 
Mesquida i Guillamon coincidei-
xen en el fet que el Terenci que es va 
reinventar en castellà el 1983 amb 
Nuestro virgen de los mártires: nove-
la de romanos és menys interessant 
literàriament. “El canvi de llengua va 
coincidir amb un canvi de projecte 
–diu Guillamon–. Moix sempre va ac-
tuar com una estrella del pop, però va 
ser als anys 80 que es va plantejar ser 
un autor de masses. I ho va aconse-
guir escrivint una narrativa més line-
al. Així com Montserrat Roig es va 
convertir en la Joana d’Arc del cata-
lanisme progressista, Terenci Moix 
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també El sexe dels àngels, una de les 
novel·les que ha explicat amb més 
sentit de l’humor –i amb més verí– 
l’ecosistema literari català, roman à 
clef amb una extensa nòmina de per-
sonatges batejats de manera extrava-
gant i, tot i així, clarament identifica-
ble. Iscle Garsó és Espriu, Jordi Pu-
jol és el senyor Pinyol, “director de la 
Banca Catalònia i creador de la fra-
se «Bastim la pàtria amb maons de 
fe»”, Blanca Alcover és Maria del Mar 
Bonet i el protagonista, Lleonard 
Pler, és, evidentment, el mateix 
Moix. Una mica abans, La Magrana 
havia recuperat –l’any 2013– dos tí-
tols menys coneguts de l’escriptor, 
també de principis dels 70: el llibre 
de viatges Terenci del Nil (1970) i la 
novel·la Món mascle (1971). “Moix va 
desmuntar moltes convencions lite-
ràries gràcies a la ironia, la metalite-
ratura i l’autoreflexió literària –co-
menta Enric Cassany, professor de 
literatura catalana de la Universitat 
Autònoma de Barcelona–. Alhora 
que idolatrava la cultura, se’n reia. 
Els primers anys tenia una posició 
descaradament antiburgesa, escrivia 
amb un romanticisme escabellat i 
passat per la mola, amb una càrrega 
contracultural i escèptica. A la socie-
tat literària establerta del moment, 
que estava en plena reconstrucció, li 
va costar mastegar el desvergonyi-
ment de Moix. Tot i així, són alguns 
dels llibres que va fer al principi els 
que han passat a la història”.✒

02 Quin Terenci 
podem llegir ara 
en català?

‘Món mascle’ 
Pere Gimferrer va escriure que el 
llibre “s’hauria convertit en una 
exhibició d’escenes de sadisme 
festiu sobre l’exo-
tisme d’un decorat 
de basar” si no l’ha-
gués escrit Moix. 
Publicat l’any 1971, 
imagina un lloc 
masculí on la cru-
eltat és l’única con-
ducta possible.

‘Terenci del Nil’ 
Moix va inaugurar la dècada 
dels 70 donant a conèixer la se-
va admiració incondicional per 
l’Egipte dels fara-
ons. El llibre, amè 
i erudit, va ser se-
guit quatre anys 
després per la 
narració d’un al-
tre viatge, en 
aquest cas als Es-
tats Units.

‘El dia que va morir...’ 
Al pròleg de l’edició que acaba 
de presentar Edicions 62, Se-
bastià Portell destaca “l’alta 
qualitat” literà-
ria d’El dia que va 
morir Marilyn, la 
barreja de “lite-
ratura memorial 
i novel·la psicolò-
gica” i “l’autèntic 
retrat generacio-
nal” que fa.

‘Tots els contes’ 
Labutxaca recupera l’edició de 
Columna del 2003, que reuneix La 
torre dels vicis capitals, l’impac-
tant debut de Moix 
el 1968 –amb 26 
anys–, i La caiguda 
de l’imperi sodomi-
ta..., del 1976. Són 
una excel·lent 
mostra del Moix 
més elèctric, crea-
tiu i irreverent.

‘El sexe dels àngels’ 
El 1969 una primera versió d’El se-
xe dels àngels va incomodar de tal 
manera el jurat del premi Sant 
Jordi que el van 
deixar desert. Re-
escrita i ampliada 
anys després, va 
guanyar el Ramon 
Llull el 1992. És un 
retrat àcid i enjo-
gassat del món lite-
rari català dels 70.


