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A l’inici de la seva
primera novel·la,
que es capbussa
en la Guerra Ci-
vil, Josep Masa-
nés parla d’un
bombardeig que

ha deixat les cases senyorials “a la
vista de forma impúdica i vergo-
nyant”. Aquesta seria també una
bona definició de la perspectiva que
adopta l’autor al llibre: La vall de la
matança és un tall transversal que
obre la història i fa visibles tot de
petits compartiments dins dels
quals passen coses esgarrifoses,
ben bé com una casa esventrada
que permet observar tot el que ha-
via estat ocult rere els murs. En la
primera habitació s’hi amaguen les

La guerra vista de manera
impúdica i vergonyant

trinxeres estretes i poc fondes que
no protegeixen del foc enemic. En
un altra, el tret al clatell a la cune-
ta i, al costat, la pira amb les imat-
ges dels sants. I en una tercera, el
comandant Gurkóvitx traient la
pell d’un presoner de viu en viu,
mentre de lluny avancen altre cop
els bombardejos de l’aviació naci-
onal. I així successivament, en un
intent d’oferir descripcions que
pretenen suplantar l’ull de la càme-
ra, impassible i objectiu.

La contraportada del llibre anun-
cia un relat sobre la guerra “com
mai abans no te l’havien contat”.
Fins i tot podria ser cert, ja que a Ca-
talunya la Guerra Civil ha generat
relativament poques “baionetes
que fendeixen la carn”. És fàcil

Joan Salvat-Papasseit és
l’exponent més conegut del
tercet de poetes catalans

d’obra renovadora, vitalista i
malauradament breu del pri-
mer terç del segle XX. Igual
que els va passar a Joaquim
Folguera (1893–1919) i Barto-
meu Rosselló-Pòrcel (1913–
1938), la poesia de Salvat-Pa-
passeit va ser escapçada per la
tuberculosi poc després de fer
els 30 anys: nascut a Barcelo-
na l’any 1894, l’autor s’encar-
regaria dels divuit números
d’Un enemic del poble (1917-
1919) i de l’única entrega
d’Arc-voltaic (1918) abans de
publicar el seu primer llibre,
Poemes en ondes hertzianes
(1919). Els elements avant-

guardistes i el compromís
social del seu debut se-

rien explorats també
a L’irradiador del
port i les gavines
(1921) i a El poema
de la rosa als llavis
(1923). “Botons de

foc al cor / la fibla-
da d’amor / però els

déus s’hi tatuaven”, el
primer text del llibre,

presagia l’addicció dolorosa a
l’amor i l’esperit sentimental
aventurer del poeta, que tot i
atacat per la malaltia, conti-
nuaria escrivint versos, reco-
pilats un any després de morir
a Óssa menor (1925). Llegir el
Proverbi d’aquest últim llibre
encara posa la pell de gallina:
“Així la rosa enduta pel tor-
rent, / així l’espurna de mimo-
sa al vent, / la teva vida, sota el
firmament”.✒
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Botons de
foc al cor

constatar que la llarga postguerra va
forçar els autors catalans a adoptar
unes estratègies molt elaborades de
confrontació amb el passat recent:
la matança dels coloms de Mercè
Rodoreda, la gèlida fredor aristocrà-
tica de Llorenç Villalonga, l’herme-
tisme dolorós de Salvador Espriu,
l’ofec dels nois tuberculosos de Blai
Bonet... Totes aquestes escenes
d’angoixa sembla que avui ja no pu-
guin tenir cap ressò. Sembla que
aquestes veus s’han tornat inservi-
bles per massa indefinides i comple-
xes. Com si tot aquest llegat fos no-
més literatura, sense cap context
històric que encara estigui a l’abast.

La proposta de Josep Masanés
cerca un model més efectiu i s’ins-
criu sota la batuta de la “poètica de
Cormac McCarthy”. McCarthy és
certament capaç d’encarar-se a
l’extrema violència i sacsejar un
públic acostumat a pensar la
seva llar com un indret invi-
olable. Però el cataclisme
indefinit de La carretera
(2006) o bé el territori
de frontera a Tots
aquests cavalls (1992)
construeixen el relat a
partir de la distància,
Mèxic és lluny, els apat-
xes ja no són cap amenaça,
l’apocalipsi és una mera pos-
sibilitat.

El relat de Masanés s’entreban-
ca precisament per l’excés de confi-
ança de trobar-se prou lluny de la
guerra i de manipular, doncs, un ma-
terial inert. L’autor converteix uns
fets ofegats pels silencis en una me-
na de supermercat on es poden aga-
far motius estremidors i construir
un passat dividit entre el costat de
les víctimes i el bàndol dels homes
vils que estan contaminats “pels vi-
rus que infecten les seves cèl·lules”
amb la maldat. Un d’ells un dia va
trobar una dona malferida i “va treu-
re el sabre de la funda i el va passe-
jar per la ferida de la panxa”, fins que
“la dona es va pixar a sobre”. Cito la
frase perquè m’indigna. Descriure
així una mort anònima no demostra
la vilesa del comandant, capaç de
matar qui fos, sinó que demostra la
insensibilitat d’algú que només s’es-
tà imaginant “els carrers coberts
d’aiguaneu i fems d’ovelles”. ✒
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L’any 1901 William Sydney Por-
ter va prendre dues decisions

que canviarien el curs de la literatu-
ra nord-americana: es va instal·lar a
Nova York i va començar a signar els
seus relats amb el nom d’O. Henry.
Un segle després, i coincidint amb el
150è aniversari del naixement de
l’escriptor, Nórdica presenta una
antologia de contes ambientats a
Nova York, entre els quals hi ha
obres mestres del relat breu com El
regalo de Reyes i La puerta verde.
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“Vet aquí que fa molt de temps,
quan feia poc que el món ro-

dava, el Blauet, que és un ocell que té
la panxa i les ales pintades de blau, va
decidir conèixer món i va dir adéu
als ocells de la selva on vivia. Esta-
va cansat del bosc perquè sempre hi
feia el mateix temps”. Així comen-
ça L’any del Blauet, un conte de Jau-
me Cabré que la col·lecció L’Odissea
d’Estrella Polar reedita tres dècades
després de ser publicat, amb magní-
fiques il·lustracions de Pep Boatella.
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Anton Pàvlovitx Txékhov en va
tenir prou vivint 44 anys per

obrir nous camins a la narració cur-
ta i per renovar la producció teatral
russa, europea i nord-americana.
Les quatre obres traduïdes per Ni-
na Avrova i Joan Casas amb motiu
de l’edició de La Butxaca són el bo
i millor de la producció teatral
txekhoviana: La gavina (1896),
L’oncle Vània (1897), Tres germa-
nes (1902) i El jardí dels cirerers
(1903). Un llibre imprescindible.
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