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Pobre, Paralítico y Muerto
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Relats de cine

Un afer molt tèrbol

Sputnik, mi amor

Solituds a Tòquio

Haruki Murakami
Maxi Tusquets. / 248 pàgines / 7,95 y

Pla va reconstruir en la dècada dels
anys 70 –gràcies als records de
famílies implicades– les aventures
i els crims d’un llegendari bando-
ler català del segle XIX que va sem-
brar el terror a l’Empordà (va assas-
sinar 18 persones) abans de ser exe-
cutat. Inclosa en el
volum 38 de l’Obra
completa, és la pri-
mera vegada que
aquesta petita peça
es publica de mane-
ra independent.

La població civil catalana es va veu-
re obligada a excavar 2.200 refugis
antiaeris amb l’objectiu de prote-
gir-se dels bombardejos que durant
la guerra civil van fer entre 4.000 i
7.000 morts. Coincidint amb el 70è
aniversari dels atacs a Barcelona,
castigada amb 44 to-
n e s d e b o m b e s ,
aquest estudi de la
historiadora Judit
Pujadó testimonia
l’heroïcitat de tot
un poble.

La creadora del món fantàstic de
Terramar ha explorat l’univers de
la ciència-ficció per reflexionar so-
bre la realitat. Un exemple són les
tres novel.les, premis Hugo, que
reuneix aquest volum: Los despo-
seídos, sobre l’odi;
l’ecologista El nom-
bre del mundo es Bos-
que; i La mano iz-
quierda de la oscuri-
dad, sobre tabús se-
xuals.

El professor de psicologia del con-
sum Dan Ariely aborda en aquest
amè estudi les motivacions, in-
fluències i manipulacions –des de
l’excitació sexual, el pagament
amb targeta, les marques o els xo-
llos– que porten el
consumidor a com-
prar un producte. El
llibre qüestiona si
realment som amos
dels nostres actes i
decisions.

L a f a s c i n a c i ó q u e v a s e n t i r
Stendhal per Itàlia, la seva cultura
i la seva gent el va portar als seus
últims anys a adquirir uns vells lli-
galls dels segles XVI i XVII que re-
collien processos judicials i cròni-
ques en què es retrataven passions,
crims i tragèdies de l’època. L’autor
d’El roig i el negre va
traduir, va adaptar i
va reescriure aquells
amors desenfrenats,
traïcions i venjances
en aquesta singular
obra.

El brillant guionista de cine que va
morir la setmana passada mostra
la seva habilitat per reflectir la vida
de la gent senzilla amb un to sur-
realista i irònic en els tres contes,
escrits als anys 50, reunits en
aquest volum. El relat Paralítico, so-
bre un avi que com-
pra un cotxe d’invà-
l id per competir
amb un amic, va ser-
vir de base per al
guió del film El co-
checito.

Per evitar un escàndol, un aspirant
a president de la Generalitat con-
tracta dos bessons que topen amb
un crim que sacseja l’alta societat
barcelonina. Després del seu èxit
en català, aquesta irònica opera pri-
ma inèdita en cas-
tellà coincideix amb
la publicació a Gri-
jalbo i en aquesta
llengua de la segona
història dels detec-
tius, Atajo al paraíso.

Perdudes en l’immens Tòquio tres
persones busquen trencar l’etern
viatge circular de la soledat, com el
del satèl.lit Sputnik. Un jove profes-
sor s’enamora de Sumire, una noia
rebel, que al seu torn es rendeix als
encants d’una dona
casada amb qui em-
prèn un viatge per
Europa. Una mostra
de l’enigmàtica obra
de l’autor de Tokio
blues.

Les trampes del desig
Las trampas del deseo

Dan Ariely. Columna / Ariel
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Un crimen imperfecto

Teresa Solana
Debolsillo / 278 pàgines / 7,95 y

Retrat intel.lectual
d’un lletraferit

MARTÍ DE
RIQUER.
VIURE LA
LITERATURA
Cristina Gatell
i Glòria Soler
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33 Martí de Riquer, la setmana passada, a casa seva, un dia després de la presentació de la seva biografia.

ANDREA BOSCH

JORDI AMAT

[jamat@elperiodico.com]

BIOGRAFIA / La vida de Martí de Riquer, vencedora del Gaziel

E
l 5 de novembre de 1967, la
societat literària barceloni-
na va mirar cap a Madrid
perquè un dels seus actors

–el professor Guillermo Díaz-Plaja–
llegia el seu discurs d’ingrés a la
Real Academia. Feia un any havia
publicat Memoria de una generación
destruida, reflexió autobiogràfica so-
bre la seva generació: la dels escrip-
tors als quals per edat els va tocar
anar a la guerra. «Segons la meva
opinió –va escriure–, la nostra gene-
ració va ser una promoció sacrifica-
da». L’afirmació la impugnaria el
seu amic Martí de Riquer (Barcelo-
na, 1914), encarregat de llegir el dis-
curs de resposta al nou acadèmic.
«Molt per sobre de generacions i de
promocions hi ha els homes, que
amb el seu treball, la seva vocació, el
seu afany i la seva intel.ligència po-
den superar aquests defectes, reals o
literaris, de generacions
o promocions» . Més
enllà de circumstàncies i
tragèdies, el que era de-
terminant era l’individu
i el seu treball.

Amb les seves parau-
les sobre Díaz-Plaja, el
medievalista Riquer
també parlava de si ma-
teix. Tots dos s’havien
iniciat com a crítics en
els anys de plenitud del
catalanisme il.lustrat
(tots dos, per exemple,
van col.laborar en la re-
vista Mirador). Tots dos,
poc després, des dels pri-
mers mesos de l’ocupa-
ció franquista, van ser fi-

gures de la refundada intel.lectuali-
tat de la seva ciutat (la seva firma va
coincidir al diari falangista Solidari-
dad Nacional).

És una peripècia moral complexa
i el repte d’explicar-la encara és
difícil. Les historiadores Cristina Ga-
tell (Badalona, 1955) i Glòria Soler
(Barcelona, 1956) ho van assumir al
biografiar Riquer, un humanista
l’obra del qual (amb Quinze genera-
cions d’una família catalana, del 1998,
a la cúspide) dignifica com poques
les cultures hispàniques. Van decidir
avançar per terreny minat (molt
més del que van trepitjar al reunir
els Records de quasi un segle del Pare
Batllori), acompanyades pel mateix
Riquer (sogre de Gatell) que els va
obrir el seu arxiu i la seva memòria.
La seguretat per proposar un retrat
integral la van conquistar realitzant
una investigació descomunal.

El primer mèrit de
V i u r e l a l i t e r a t u r a
–subtítol de la biografia
guanyadora del premi
Gaziel– ha estat la pa-
cient costura, amb prosa
fina, dels mons dispars
habitats per Riquer (el
més determinant, la uni-
versitat, però també
l’Ateneu de preguerra, la
trinxera insurrecta o les
més altes acadèmies) per
trenar un text amb una
coherència que s’aconse-
gueix encaixant múlti-
ples discursos. Les parau-
les de les biògrafes tra-
men un esquelet que
possibilita l’encaix d’ar-

ticles, el testimoni oral d’una legió
de deixebles i del mateix Riquer,
l’oratòria sorneguera del qual es-
quitxa el relat, a més a més de pa-
pers oficials o privats (incloent-hi el
diari bèl.lic que va portar al front o
centenars de cartes inèdites de figu-
res de la talla de Dámaso Alonso,
Joan Fuster o Don Joan).

El resultat és un exemple, in-
freqüent a Espanya, de notable bio-
grafia intel.lectual. Diversos capítols
són esplèndids. Els dedicats a relatar
els dies del lletraferit en temps repu-
blicans, els tres sobre la guerra, la
crònica de la conquista de la càtedra
el 1950 o el dedicat a la formació del
jove príncep Joan Carles. Són, gene-
ralment, farragosos els que tracten
del periple de Riquer com a gestor
acadèmic. El més compromès, La im-
mediata postguerra, et deixa amb
ganés de més. Les autores blanque-
gen l’inequívoc compromís del bio-
grafiat amb el model cultural del fei-
xisme espanyol. No reprodueixen,
per exemple, el discurs que Riquer
va pronunciar a les Drassanes el 18
de juliol de 1939 (La Vanguardia Es-
pañola el va extractar a la portada
l’endemà), però sí que engalanen els
seus treballs com a divulgador de les
lletres catalanes antigues ja als anys
40. El llibre, en qualsevol cas, és im-
portant. Important per conèixer els
anys de «la filologia al purgatori»
(l’etiqueta és de José-Carlos Mainer) i
sobretot per perfilar l’espai d’om-
bres en què es va anar refent la cul-
tura durant el franquisme.
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