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Antoni Santa-
maría defensa
que la refun-
dació de l’ac-
tual centre-
dreta català no
té les arrels en

la Lliga Regionalista sinó en
UDC i en un concepte ideològic
que beu dels Minyons de Munta-
nya –després Minyons Escoltes–
i el mestratge d’Alexandre Galí i
molt especialment del seu fill
Raimon Galí, un home arrauxat i
contradictori tan encisat amb
José Antonio Primo de Rivera
com crític amb Lluís Companys
i que és capaç de plantejar una
mística, a cavall del nacionalis-
me militar i el catolicisme més
enlairat o sursum, que Jordi Pu-
jol resumeix així: “Fe en Catalu-
nya. Fe en els homes. Fe en nos-
altres, en els homes com jo. Una
fe quasi petulant. Una fe d’home
jove. I fe en Déu”.

La reflexió travessa grans de-
bats sobre el país, el debat sobre
l’ideari de Prat de la Riba entre
Jordi Solé Tura i el seu contrin-
cant Josep Benet. El cas Galinso-
ga, els Fets del Palau i el consell
de guerra. El debat sobre el com-
ponent racial de Catalunya, re-
solt positivament per Pujol.

El Grup Torras i Bages, consti-
tuït l’11 de setembre del 1942 i
dissolt el 1953, va ser el bressol
d’una part de tot el que vindrà. A
vol d’ocell podem resseguir la in-
gent tasca de Pujol de recons-
trucció del país, amb la creació
i/o el suport d’un reguitzell ex-
traordinari d’associacions i insti-
tucions de tota mena que omplen
tots els aspectes d’un país i que
culmina l’any 1974 en l’assem-
blea general de Convergència
Democràtica de Catalunya a
Montserrat, una opció de centre-
esquerra socialdemòcrata. Sí, no
m’he equivocat.

En les primeres eleccions al
Parlament quatre caps de llista
havien estat companys del Grup
Torras i Bages, Josep Benet
(PSUC), Anton Cañellas (UCD),
Joan Reventós (PSC) i Jordi Pu-
jol (CiU), i, tot que hi va poder
haver una alternativa de govern
l’any 1980 (72 escons PSC,
PSUC i ERC), el cert és que ja
s’havia construït l’hegemonia
cultural, social, ideològica i po-
lítica de CDC.

La gent d’esquerres convé que
també llegeixi aquest llibre, en-
tendrà com es construeixen les
hegemonies en una societat. ✒

Sovint, quan al-
gun periodista
publica una no-
vel·la, ¿cal posar-
se a tremolar?
¿Pot ser pel fet
que aquesta mena

de llibres aprofiten la coda popular
que puguin estar mal escrits, man-
cats d’interès i ocupin espai? ¿O per
la prodigiosa freqüència amb què
l’artífex confon redacció amb escrip-
tura? Negant tot això, LaBreu acaba
de publicar El talent, la primera fan-
tasia novel·lada de Jordi Nopca.

Què és El talent? ¿Una poca-sol-
tada? Sens dubte un dels artefactes
literaris més insòlits del panorama
literari. Segons l’autor, però, és la
història, en quatre parts i un epíleg
semiconclusiu, d’una recerca esbo-
jarrada, a mig camí de la ciència-fic-
ció i el realisme costumista de bar-
ri. O el retrat de dos possibles em-
presaris de 25 anys, amb prou in-

L’autoparòdia
i l’escriptura

sensatesa per robar un prototip que
detecta el talent literari, fugir a bus-
car autors a Lisboa i embrancar-se
en una cursa perillosa i delirant
contra els elements malignes de la
competència. I tot per fer-se d’or,
acabar de matar l’adolescència que
arrosseguen i arreglar la cuina i el
bany. En fi, ¿l’aventura d’un som-
ni anomenat Edicions del Cocodril,
o la literatura com a forma de vida?

El divertiment en la lectura, la
provocació del somriure o l’esclat
puntual d’una rialla són elements
importants en el to deliberat
d’aquesta amable astracanada no-
vel·lada. Més enllà de la comèdia i
les situacions còmiques o surrealis-
tes, el que realment sembla destaca-
ble són els altres nivells de lectura,
el que s’amaga rere la irreverència
de les situacions còmiques i l’aire
enjogassat de la narració. Hi ha una
voluntat d’estil, la captura d’un llen-
guatge i tren propis, a través d’una

tracalada de recursos i d’una arqui-
tectura literària certament ambici-
osa. En aquest sentit, l’obra traspua
una vertadera essència cultivada
que l’allunya d’un simple producte
de consum. Una ambició enfronta-
da a l’excés i l’extravagància, a un
vaivé de recursos que de vegades
sorprenen o fugen de les mans i de
la lògica narrativa: barreja de gène-
res, digressions estilístiques, jocs
metaliteraris, cites, l’irreal fantas-
magòric, diversitat de llengües i ca-
pítols arbitraris, un cert aire naïf ad-
jectivat, comparacions... Un excés
que es podria polir, certament, però
que reporta l’avantatge d’una narra-
ció molt viva i fresca, d’una aparent
ingenuïtat que revela el veritable es-
perit que amaga l’obra. D’altra ban-
da, acceptar el joc literari de Jordi
Nopca és endinsar-se en el món de
la ironia i l’autoparòdia, elements
fonamentals, com el grotesc, molt
perceptible, i que dóna un aire hu-
morístic incandescent. A mi, la
ment descordada i primària de Mar-
co Casanova em fa pensar una mi-
ca en el genial Ignatius J. Reilly.

S’escauen sovint el joc literari i pi-
cades d’ullet amb el lector més culte,
sacsejant referents, diletants i pseu-
dointel·lectuals, però sempre amb
aquellaamabilitateducadaifinad’un
humor blanc primaveral, molt per-
ceptible en l’acció dels diàlegs i en la
sorpresa dels girs inesperats diverti-
díssims. És, de fet, una novel·la molt
plàsticaicinematogràficaquesembla
respondre a l’acció de contradir el re-
alismequotidiàque“hoempastifatot
d’una mediocritat ordinària”. Sens
dubte és un llibre estripat, pacífic i
amable, capaç de donar petites den-
tegadesacertstipusdeproductescul-
turals, llançant insinuacions paròdi-
ques contra la inutilitat agressiva
d’alguns editors. Però també hi ha
una voluntat sensible que sembla
lluitarcontra eldeplorableesfondra-
ment lingüístic que patim, apostant
per la vibració d’un català festiu, ric
i molt intel·ligible. El que realment
importaésqueEltalentmarcanivells
de qualitat que és impossible d’igno-
rar: l’honestedat de la posta literària,
eldolld’humorautoparòdic,lavolun-
tat d’estil que desplega i, en especi-
al, el fet de deixar una jocosa im-
pressió personal, càndida i directa
de la vida als 25 anys.✒

La lloable inicia-
tiva de Jordi Cer-
vera de publicar
poesia, amb for-
ça noms desta-
cats, no es pot
qualificar sinó de

valenta en aquests temps de penú-
ria. Escassesa de mitjans, que no
de creativitat, la que hi ha al país.
Aquí ens trobem davant d’un llibre
històric en edició singular.

Sam Abrams ho expressa, cura-
dor de l’edició: “Poques literatures
del món tenen el privilegi de
comptar amb un llibre d’aquesta
magnitud sobre la gran aventura
final de la vida”. Ben equipats de
notes, els poemes, malgrat tot, es
poden llegir nus, tal com van arri-
bar al món, tal com Agustí Bartra
els va concebre. Bartra, que havia

La ingènua saviesa de la poesia
estudiat i reflexionat sobre poesia,
que havia muntat antologies, i
n’havia escrit molta, era, sobretot,
un vitalista i un creient de la poe-
sia, perquè la vivia, no en vivia. Ai-
xò l’allunyava de l’academicisme. I
vés a saber si això no el va condem-
nar a un cert ostracisme en el nos-
tre món literari. Sempre em la-
mentaré de no haver-lo anat a co-
nèixer quan en vaig tenir l’oportu-
nitat. L’amic comú de Terrassa,
l’artista Francesc Abad, em va re-
galar la plaquette del poema en ho-
menatge a Rilke, on Bartra deixa,
simbòlicament, un ram de flors a la
seva tomba. Era l’any 1975, i una mi-
ca per timidesa adolescent, i potser
també per excessiva reverència, la
visita no es va arribar a produir.

El gall canta per tots dos és un lli-
bre testamentari en què trobem,

com a mínim, quatre poemes anto-
lògics: Lai de Ningú, d’imatgeria
“africana” i una segura dicció visi-
onària, amb l’empremta de l’estil
bartrià; La sínia i l’estrella, la rèpli-
ca a Pablo Neruda en què apareixen
moltes de les figures simbòliques
de Bartra; L’Àngel de la Llum, en
què vola alt i és immens, whitma-
nià, definitiu, amb una cadència
fluïda i sobirana fora de l’ordinari:
“No m’abandonis, àngel, al salari
d’almoina/ amb què paga el dolor
durant les seves minves./ Estic nu”.

També hi trobem I vulnerable al
diamant del dia i Anna dorm, un po-
ema d’amor senzillament magis-
tral, ple de música de campanes de
Shakespeare, una cançó de bressol
que enllaça vida, mort i eternitat.
Bartra, la ingènua saviesa poètica.
I tot el que em deixo.✒
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