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Des de sempre, davant
d’una conducta criminal
se sol recórrer a dues estra-
tègies explicatives per tal

d’apaivagar la inquietud o “alarma
social” que generen. L’una consis-
teix a considerar que l’autor del
crim sabia perfectament el que es
feia i, per tant, es tractaria de casti-
gar-lo. I l’altra estratègia pressupo-
sa que hi ha algun factor que exi-
meix de responsabilitat el criminal,
com el seu estat mental o la influèn-
cia perniciosa d’algú. Els tribunals
o els jutges, avui dia, han de seguir
optant per un o altre plantejament
i, en conseqüència, han de castigar
l’acusat en qüestió a ser tancat a la
presó, en el primer cas, o aconse-
llar el seu ingrés en un centre psi-
quiàtric, en el segon. El problema
és que ambdós plantejaments no
acaben de ser del tot convincents,
més enllà de la tranquil·litat psico-
lògica que aporta fer veure que es
disposa d’una explicació d’aques-
tes accions criminals. I és que si,

per exemple, un assassí és del tot
responsable dels seus actes, això
vol dir que tots els qui ens conside-
rem éssers lliures i racionals també
podríem decidir algun dia realitzar
actes semblants; o per molt que es
recorri al paper de circumstàncies
externes, no podem evitar pensar
que ens trobem davant d’un ésser
humà que sap mínimament el que
es fa. Però si hi ha dubtes respecte
al tipus d’explicació més adient, el
que sí és innegable és la fascinació
que provoquen aquestes accions
criminals (en aquest sentit, com
més escabroses millor), perquè tot i
que per un cantó ens repel·leixen,
per un altre hi endevinem quelcom
que també parla de nosaltres, ens
agradi o no.

Aquest llibre de Manuel Bo-
farull (Badalona, 1923) mostra
amb encert la forta atracció que
sempre ha exercit la maldat i la
crueltat humanes, tant a l’hora de
cometre actes criminals com a l’ho-
ra de castigar-ne els responsables
en públic. En aquest sentit és inevi-
table relacionar-lo amb el també
magnífic text L’espectacle de la pe-
na de mort (La Campana, 2007), de
Joan de Déu Domènech. Bofarull
recull onze històries de criminalitat

que van transcórrer per diversos in-
drets de les terres catalanes, entre
el 1838 i el 1892, tot posant èmfasi
en el fort ressò que van tenir en els
romanços que circulaven o en la
premsa de l’època.

A més de la fascinació (o mor-
bo, que diríem avui dia), que ha
exercit sempre la criminalitat, al lli-
bre també s’al·ludeix a altres aspec-
tes que solen acompanyar la difu-
sió dels crims, el que fa que vagi
més enllà de ser una simple crònica
de successos. Un és el del rerefons
social i polític. El cas de “Les noies
de Folgueroles” (1858) és en aquest
sentit exemplar. La joventut de les
noies assassinades, les motivacions
de gelosia, o els elements macabres
(foren degollades), no haurien de
fer oblidar que “les víctimes es
veien obligades a desplaçar-se a
peu ben lluny de casa seva per exe-
cutar una tasca feixuga, llarga i no-
civa, a canvi d’un jornal mesquí”.
O un altre aspecte és el de la lleuge-
resa amb què es projecten catego-
ries actuals, com és ara les de “vio-
lència de gènere” o “d’assassins en
sèrie”, a l’hora d’explicar les con-
ductes delictives del passat, amb el
que s’afegeix confusió al que ja de
per si és prou enigmàtic.

El Papa va pronunciar, el passat dia 5 d’octubre, un dis-
curs important en què dibuixava un panorama desola-
dor per al futur d’Europa, del Cristianisme i de l’ésser
humà. En paraules seves i del redactor d’un article apare-

gut en aquest mateix diari l’endemà, “quan l’home elimina Déu
del seu horitzó i es converteix en propietari absolut de si mateix i
únic patró de la creació, s’escampen l’arbitri del poder, els
interessos egoistes, la injustícia i l’explotació, així com la violèn-
cia en totes les seves manifestacions, tal com ho demostren els
crims que cada dia reporten els mitjans de comunicació”. Una
solució, segons Benet XVI, és llegir més i més bé les Sagrades
Escriptures, que recullen el missatge consolador segons el qual
“el mal i la mort no tenen l’última paraula, sinó que, al final, qui
guanya sempre és Jesucrist”.

Realment, hi ha raons per preocupar-se de les conseqüències
que ha tingut la laïcització d’Occident: les jerarquies s’han des-
prestigiat, el principi d’autoritat és pertot motiu de befa, i la
gent no para de distreure’s tot pensant que viuran eternament,
llevat dels casos en què una malaltia molt greu i, sobretot, molt
dolorosa, fa pensar els homes que potser sí que, al capdavall, ha
de morir tothom.

Però no té gaire sentit que ara el Papa es lamenti i ens digui
que la solució és llegir les Escriptures. El catolicisme (no dic el
cristianisme) no és una religió del Llibre ni dels Escrits Sa-
grats, o almenys no ho és des de fa molt de temps. Els pares de
l’Església cristiana, als primers segles de la nostra era, van ser
persones de molts de coneixements i molt amants del saber, de
l’estudi i l’escriptura, inclòs, naturalment, l’estudi de la Bíblia.
Havent els setanta-dos savis jueus reunits a Alexandria, tres
segles abans de Crist, redactat una versió grega de la Bíblia,
Sant Jeroni, a cavall dels segles IV i V, ho va tenir molt fàcil
per vessar aquella traducció, i potser també l’original hebreu
en el cas de l’Antic Testament, a un llatí quasi vulgar, que es
pot llegir, encara avui dia, amb quatre rudiments de llengua
llatina: és la famosa Vulgata, mare de força versions en llen-
gües neo-llatines de la Bíblia que s’han fet al llarg de la
història. Però el progressiu desconeixement de la llengua de

Roma per part dels fi-
dels, a més de l’eclipsi
de l’antiga saviesa greco-
llatina que el període
hel·lenístic va reblar
d’una manera més que
admirable, van portar
el cristianisme a un
oblit cada vegada més
gran del Llibre en què
es fonamenten les tres
grans religions mono-

teistes del món sencer: la jueva, la cristiana i la musulmana.
Enmig d’aquest panorama, només va faltar que, en ple Re-

naixement, en una mena de resposta furiosa a l’emancipació
secular de l’individu i l’enaltiment de la singularitat humana,
Roma convoqués el Concili de Trento (1545-1563), encara base
del dogma cristià dels nostres dies. L’església vaticana estava
enfurismada a causa de la Reforma de Luter, i, en comptes
d’imitar algunes quantes de les seves pràctiques litúrgiques (fora
icones, fora la meitat dels sagraments, visca el casament dels
clergues i amunt els cors, els càntics i la lectura pietosa dels
Llibres Sagrats), va tancar files, va convertir la Inquisició en una
de les policies més eficaces i devastadores de l’Europa moderna,
i, al damunt, va propugnar aquesta cosa tan vaga que se’n diu la
pregària i l’amor al proïsme, tot allunyant-se cada vegada més
de la via de l’estudi i la lectura de la Bíblia. És trist dir-ho així,
però va haver-hi un moment en què el catolicisme semblava una
religió d’analfabets. L’any 1520 el Papa Lleó X havia excomuni-
cat Luter i condemnat tots els seus escrits —que parlen gairebé
sempre de com s’ha d’apropar la Bíblia als fidels—, i, com és
sabut, Fray Luis de León va ser empresonat per traduir a la seva
manera (filològicament molt correcta) parts de la Vulgata i, en
especial, El Càntic dels Càntics, i va anar de poc que al Brocense
no el cremessin de viu en viu perquè va suggerir, amb molt bon
criteri, que els Reis d’Orient no eren tal cosa, sinó astròlegs o
mags, cosa que avui dia quasi és dogma de fe. Pau IV va crear la
Congregació de l’Índex de Llibres Prohibits (precedent de la
Prefectura de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que va
liderar justament Benet XVI abans de ser Papa), i en aquest
Index Librorum Prohibitorum hi van anar a parar, amb els anys,
no solament Copèrnic, Descartes, Erasme, Kant, Hume, Locke
o Sigmund Freud, sinó també, per exemple, el Manuel Biblique
ou Cours d’Écriture Sainte à l’usage des Séminaires, de Brassac i
Ducher, llibre docte i pietós. I així fins a l’any 1948, en què es va
publicar l’última edició d’aquest Index infame, en què no hi
falten ni l’humanista Rabelais ni l’amorós Stendhal.

Mentrestant, els protestants de tota mena i els musulmans de
tota llei van continuar aferrats a les Escriptures, i en van fundar
ciències tan admirables com l’exegesi i l’hermenèutica (de
Schleiermacher a Heidegger i Gadamer, per exemple). Per da-
munt de totes aquestes religions, els jueus no han fet altra cosa,
durant tres mil anys, que donar voltes als sentits interminables
de la Llei, cosa que explica tant la filologia de Gershom Scho-
lem com la filosofia de Walter Benjamin o la literatura d’Ed-
mond Jabès. Miri que em sap greu, Santedat, però em temo que
els seus advertiments en matèria bíblica arriben massa tard.

PERE SABORIT

La fascinació per la violència

Turistes contemplen Jerusalem, on els personatges del llibre de Clua viatgen per solucionar els seus problemes / F. ONTAÑÓN

“Els advertiments
de Benet XVI en

matèria bíblica arriben
massa tard”

Gust de cendra
Guillem Clua
Arola (Textos a Part. Teatre
Contemporani, 52)
136 pàgines. 10 euros

La dramatúrgia catalana més
recent ha començat a bande-
jar les vaguetats dels formalis-
mes relativistes i, amb desi-

gual fortuna, a endinsar-se en les pro-
blemàtiques que sacsegen un planeta
globalitzat. No deixa de fer estrany
que els textos d’aquest tros de terra
tractin sobre els conflictes més devas-
tadors que passen a l’altre cap de
món i que, actualitzats, podem llegir
al diari. Bon senyal? De l’abstracció
evanescent de l’escriptura cosmopoli-
ta dels noranta, anys de desideologit-
zació galopant, passem a la concre-
ció temàtica mundialitzada d’aques-
ta primeria del segle XXI. Entremig,
les experiències dramatúrgiques han
servit per afinar l’eina, disposar de
tècnica i crear un coixí que deu fer
possible que Guillem Clua (Barcelo-
na, 1973) escrigui Gust de cendra, un
text que podria signar un dramaturg
britànic, èmul del David Hare de Via
dolorosa.

Gust de cendra entrecreua dues
trames que, situades a Terra Santa,

ens mostren les dues cares d’una ma-
teixa realitat. D’una banda, la dels
turistes nord-americans que viatgen
a Jerusalem per trobar alguna solu-
ció miraculosa als seus problemes in-
dividuals. De l’altra, la dels aborí-
gens palestins que, expulsats de les
seves cases pels israelians, s’espavilen
com poden enmig del sagnant con-
flicte que enfronta els dos pobles. La
mirada ignorant dels turistes dels
EUA (Carl, Anna, Tobit), incapaços
de mesurar el món aliè amb altres
paràmetres que no siguin els seus,
contrasta amb la dels dos personat-
ges palestins (Fawziyah i Yasir), que
no tan sols han de patir la prepotèn-
cia dels ianquis de visita turística,
sinó també les mesures draconianes
del govern israelià.

Gust de cendra continua la línia
que el mateix autor va encetar a La
pell en flames (2005): un text carregat
de contemporaneïtat que tracta,
amb enginy dramatúrgic, un tema
punyent de dimensió internacional.
A diferència de l’obra anterior, Gust
de cendra presenta una estructura i
un enfocament molt més cenyits, en
què les dues trames paral·leles s’en-
trellacen linealment i troben un punt
de fuga líric en l’escena deu. El natu-
ralisme que embolcalla la peça es

deixa contagiar per un cert to bíblic
—a través de les històries que explica
Tobit— i per un intimisme que em-
marca les problemàtiques indivi-
duals —la degradada relació entre
Carl i Anna, i l’alcoholisme letàrgic
de Tobit— en el context d’una terra
en disputa permanent —la violència
de la qual afecta de ple Fawziyah i
Yasir.

La selecció dels materials
—sempre simplificadora, però
inevitable— difumina els altres impli-
cats en el conflicte: els israelians, que
són vistos com els opressors del poble
palestí, i els fonamentalistes àrabs,
que es defensen de “l’invasor” amb la
lluita armada. No hi ha cap intenció
pamfletària, tot i que les tries mai no
són innocents, sinó l’exposició de ca-
sos individuals que conflueixen en
una història enigmàtica i atractiva,
amb les trames ben relligades. Resol-
ta hàbilment, la intriga se centra so-
bretot en el temor d’un atemptat pa-
lestí que es produeix de la manera
més impensada. Projectat en un epi-
dèrmic rerefons actual, el viatge dels
turistes nord-americans a Terra San-
ta s’acaba convertint en una mena
d’autodescoberta reveladora que,
malgrat la destrucció i la mort, es
clou amb un esqueix d’esperança.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Benet XVI i la Bíblia
JORDI LLOVET

De turisme a Terra Santa
FRANCESC FOGUET I BOREU
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El soroll del compte
enrere
Un periodista que ha assolit èxit
en el món de la publicitat pateix
un infart de miocardi que canvia
la seva vida. Per al protagonista,
la fressa de la rutina s’atura sobta-
dament i dóna pas al soroll del
compte enrere, de la resta. Una
reflexió sobre el món de la publici-
tat i, sobretot, sobre la rapidesa i la fragmentació de
la vida actual. L’autor va guanyar amb aquest llibre
el premi Enric Valor de Novel·la 2007.

El soroll de la resta. Francesc Bodí. Bromera. 248
pàgines. 19 euros

Els nens segrestats
pels nazis
A partir del segrest d’infants per
part de les SS nazis durant la II
Guerra Mundial per ser criats per
famílies alemanyes, l’escriptora ca-
nadenca instal·lada a París Nancy
Huston ressegueix els camins de
quatre generacions d’una mateixa

família a través de la mirada dels seus nens. L’auto-
ra, que va merèixer el premi Femina 2006 amb aques-
ta novel·la, aborda sense concessions qüestions com
les arrels, la identitat o la voluntat de descobrir qui
s’és en realitat. Traducció al català de Lluís Solanes.

Línies de falla. Nancy Huston. La Magrana. 329
pàgines. 19 euros

Un mocador que
dóna maldecaps
Amal, una estudiant australia-
na de pares musulmans, deci-
deix una dia que es cobrirà el
cap amb el hijab per sortir al
carrer, fins i tot per anar a l’ins-
titut. Aconseguirà vèncer els
prejudicis, mantenir els amics i
atreure els nois? Escrita per
una jove australiana d’arrels
musulmanes, aquesta història, adreçada especialment
als lectors adolescents, reflexiona amb intel·ligència i
frescor sobre un tema polèmic amb la pretensió d’eli-
minar prejudicis. Traducció d’Elisenda Borràs.

Per què tothom em mira això del cap? Randa
Abdel-Fattah. La Galera. 352 pàgines. 14,90 euros

Els difícils inicis d’un
diccionari de referència
A través de l’epistolari d’Antoni
M. Alcover i Francesc de B. Moll
amb el secretari de l’Oficina Romà-
nica de Barcelona, Josep Calveras,
l’investigador Narcís Iglésias re-
construeix els difícils inicis del Dic-
cionari català-valencià-balear. Iglé-
sias revela, per exemple, que en els

inicis de la redacció del diccionari d’Alcover i Moll,
l’Oficina Romànica va intentar assegurar-ne la conti-
nuïtat amb la implicació humana i econòmica de
l’entitat.

Els inicis del ‘Diccionari català-valencià-balear’.
Narcís Iglésias. Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat. 144 pàgines. 14 euros

La família del meu pare
Lolita Bosch
Empúries
333 pàgines. 17 euros

Amb títols com Elisa Kisel-
jak o Insòlit somni, insòlita
veritat, Lolita Bosch (Bar-
celona, 1970) ja segellava

la seva capacitat d’explorar noves
línies estètiques de la literatura sen-
se que, per assolir aquesta conques-
ta, hagués de caure en els forats ne-
gres que han engolit tantes i tantes
malaurades temptatives rupturis-
tes: abusar dels privilegis formals de
l’autor i disfressar de literatura ex-
perimental allò que no era res més
que un desguitarrament majúscul.

La família del meu pare assaja
inusuals modes d’accés narratiu a
la vella substància d’uns materials
prototípicament biogràfics. Però
s’enganyaria el lector que, sugges-
tionat pel títol i per la veritat par-
cial que es consigna a la contrapor-
tada d’aquest llibre, cregués que es-
tà davant d’una obra amb vocació
memorialista, a punt de llegir un
d’aquells estudis en què la passió
documental crea (i sovint estrangu-
la) l’espai narratiu. Escrita en pri-
mera persona, La família del meu
pare transita els darrers cent cin-
quanta anys de la branca paterna
de la família de Lolita Bosch, una
nissaga que té per tradició de bate-
jar amb el nom de Ròmul i Rem els
dos primers fills barons de cada ge-
neració. Per bé que La família del
meu pare contingui una sentida re-
membrança del pare de l’autora;
per bé que en aquesta obra es preci-
sin els detalls d’una influent família
burgesa que, entre els seus mem-
bres, figura Ròmul Bosch i Alsina,
alcalde de Barcelona l’any 1905; i
per bé que les circumstàncies
d’aquest llinatge obrin una espiera
constant a la història col·lectiva del
país, aquest llibre no és una reverbe-
ració del gènere de la novel·la his-
tòrica, sinó una complexa trama
introspectiva. Nascut d’una íntima
ordre vital, La família del meu pare
significa una reconstrucció del jo.
És per això que l’autora repeteix:
“Jo no vaig néixer en un lloc sinó
en una història”, perquè el camp
d’evocació del passat sempre remet
al marc canviant d’una realitat que
només es pot atènyer a través de la
fabulació.

El vigor de La família del meu
pare radica més en l’estratègia for-
mal que no pas en la materialitza-
ció concreta dels continguts, en al-
guns moments afectats per pun-

tuals baixades de tensió, algunes
reiteracions i algunes violentacions
gramaticals i estilístiques. La lliçó
d’aquesta obra es troba en la dispo-
sició de la matèria narrativa. Bosch
dota la novel·la d’una estructura
com de rizoma, trencant la clàssica
subordinació jeràrquica del desple-
gament cronològic i optant per
una narració amb múltiples punts
de fuga, on la recerca de les respos-
tes als interrogants sobre el passat
de la seva família serà molt supe-
rior a les respostes efectives a
aquests interrogants. Així s’inicia
una imponent dissolució de la reali-
tat. Totes les arboritzacions de la
novel·la suggereixen epicentres so-
bre alguna veritat. Però, en un
sumptuós moviment de veladures,
aquestes veritats mai no arriben a
revelar-se. Les llegendes que el pare
explicava a la filla són veritables
des de la seva base fal·lible, és a dir,
són capaces de fonamentar un cli-
ma moral i un sòlid imaginari. La

colònia tèxtil de Còdol Dret ha de-
saparegut sota les seves pròpies ru-
nes. El rebesavi i l’avi són personat-
ges recuperats des del simulacre no-
tarial que permet la literatura. Tres
dels que podrien haver estat els au-
tèntics cors desllorigadors d’alguns
avatars de la família —l’oncle Re-
mo, l’escrivent Buxó i l’entranyable
Tata, una criada de la família—
són memorables testimonis emmu-
dits, que apunten al fora camp, un
vast espai de suggestions significati-
ves del fet que de vegades la llei
que governa el relat és un centre
que precisament no es relata. La
bossa que l’autora rebrà de mans
de la segona esposa del seu pare,
una bossa que conté uns quants
objectes que atrapen el passat com
en resina d’ambre, és una de les
darreres concrecions d’una summa
de delicadeses. Bosch pot assegu-
rar de manera legítima: “el passat
és només aquest espai detingut, pre-
ciós, aïllat, enmig d’una narració”.

La fundació de la veritat
LLUÍS MUNTADA

Una vegada hi havia una escriptora que es deia Mer-
cè Rodoreda, de la qual commemorem aquest any
el centenari del naixement. Aquesta escriptora, en-
tre moltes altres coses, va escriure una novel·la

titulada Mirall trencat, en la qual es narra la vida de Teresa
Goday i de la seva família. A casa de Teresa Goday hi havia
una cuinera, que es deia Armanda. Aquest any, el premi
Sent Soví de literatura gastronòmica —del jurat del qual tinc
el gust de formar part—, ha estat concedit a Els dissabtes
mercat. Memòries d’Armanda, obra escrita per Montserrat
Casals i Octavi Martí. L’Armanda misteriosa del títol no és
altra que la cuinera de Mirall trencat. Un personatge de
ficció. I, per tant, aquestes memòries són unes falses me-

mòries que els autors del llibre han escrit i que un altre
personatge de ficció, Marta Messidor, troba entre els llibres
de Mercè Rodoreda conservats a la Biblioteca de Girona.
Marta Messidor està preparant un documental sobre l’es-
criptora i el llibre premiat reuneix les pàgines de les falses
memòries de l’Armanda i la documentació que la Messidor
ha anat reunint per al seu documental. El llibre, per tant, és
una hàbil mescla de narració autobiogràfica —els records de
la cuinera— i d’assaig contextual sobre l’època en què trans-
corre la novel·la de la Rodoreda. Un llibre que es pot enten-

dre tot ell com a una novel·la i que és, alhora, un exemple
d’això que en diuen un gènere transversal. Ficció i assaig.

L’Armanda consigna a les memòries la seva experiència
com a cuinera de la família de Teresa Goday i explica coses
d’aquesta família que la pròpia Rodoreda no sabia. És a dir,
que el llibre de Montserrat Casals i Octavi Martí completa
de forma molt hàbil la novel·la Mirall trencat. I, alhora, els
papers d’assaig construeixen un context interessantíssim so-
bre l’època. Ens parlen dels mercats, ens parlen dels cuiners
que van crear la cuina burgesa a Barcelona, ens parlen,
sobretot, de la classe social a la que pertany l’Armanda, la de
les cuineres, la del servei. O sigui que, a més dels detalls de
cuina que ens dóna l’Armanda —un rap cuinat de forma
prometedora, per exemple—, el llibre entra de ple en la
gastronomia pel costat de la classe social del servei que, de
fet, la fa possible. Es tracta, doncs, d’un llibre de lectura
apassionant que, a més del que he dit, ens amplia la figura de
la Rodoreda, de forma poc ortodoxa —gràcies a una entre-
vista que Marta Messidor fa a un suposat estudiós de l’obra
de l’escriptora, un estudiós, diu, que no ha publicat, perquè,
és clar, no és una dona—. Tot plegat, una feliç troballa que
promet hores de plaer als rodoredians i als estudiosos i practi-
cants de la gastronomia. (Ah, i el títol és una doble picada
d’ullet: es refereix a què l’Armanda anava al mercat els
dissabtes, evidentment, però també a què a la Rodoreda, els
últims anys de la seva vida a Romanyà de la Selva, li agrada-
va baixar a Sant Feliu de Guíxols, els dissabtes, a mercat).

COLLS I PUNYS

Els dissabtes,
mercat
NARCÍS COMADIRA

L’escriptora Lolita Bosch. / CARMEN SECANELLA
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