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Autor d’una sola 
obra, poeta ro-
màntic maleït, 
Louis Jacques 
Napoléon Ber-
trand, més cone-
gut com a Alo-

ysius Bertrand (Ceva, Piemont, 
1807 - París, 1841), s’ha mantingut 
en la penombra dins la història de la 
literatura. Però no pas la seva obra 
Gaspar de la nit, si més no gràcies a 
Charles Baudelaire, que la va desco-
brir, i més endavant Sainte-Beuve, 
Mallarmé, els surrealistes o Mauri-
ce Ravel, que va compondre un fa-
mós tríptic per a piano basat en tres 
poemes de la seva obra.  

Gaspar de la nit és considerat 
avui un clàssic de la literatura fan-
tàstica i una obra mestra predeces-
sora de la poesia simbolista. Ho si-
gui o no, té un mèrit indiscutible: el 
de ser una peça precursora, pione-

Aloysius Bertrand, un clàssic de la literatura fantàstica
ra i original. Perquè Bertrand va 
descobrir una nova forma literària, 
un nou gènere que va fer fortuna. És 
molt sorprenent veure com en un 
moment de màxima expansió del li-
risme romàntic –penseu en la poe-
sia de Victor Hugo o Lamartine, po-
etes que inflen els seus poemes amb 
llargues estrofes–, ell fa tot el con-
trari: empra el mínim de paraules 
per aconseguir la màxima suggestió 
i bellesa. Bertrand va escriure el pri-
mer recull de poemes en prosa i va 
encetar, així, una nova via formal 
que van seguir un gran nombre d’ar-
tistes. Una forma lírica que va cap-
tivar els poetes francesos esmentats 
abans, però que també va calar en 
escriptors com Rusiñol, d’Ors, Gual, 
Foix, Espriu i Rodoreda. Bertrand 
sabia perfectament els seus objec-
tius: “He intentat crear un nou gè-
nere de prosa... una nova forma”. 
Aquesta nova forma són els textos 

bients filosòfics, llòbrecs i serens; per 
l’altra, al món oníric i bohemi de Ca-
llot, ple de personatges marginats i 
escenes tocades de foscor, on impe-
ra l’humor i el grotesc al costat d’ele-
ments tenebrosos. No hi ha dubte que 
tots els relats són l’expressió bella i 
distingida d’un imaginari que s’inspi-
ra en l’edat mitjana i el seu món de 
foscor ple de llegendes, malsons i per-
sonatges enigmàtics, però també del 
món fantàstic i de l’art gòtic. Tot ple-
gat podria esdevenir un pastitx ro-
màntic indigerible, però Gaspar de la 
nit és tot el contrari, és un llibre clau 
situat en la seva època i context, di-
vertit, singular i autèntic, del qual po-
dem gaudir per primera vegada en ca-
talà gràcies a l’editorial Adesiara i la 
traducció de Paulí Arenes i Sampe-
ra, també autor del pròleg. Només 
una pega: l’edició no és bilingüe, per 
tant es fa difícil saber si la traducció 
és, tal com sembla, magnífica. !
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que avui identifiquem com a “pro-
sa poètica” i que Bertrand anome-
nava “balades”.  

Aproximació a la foscor 
Per endinsar-nos bé en els 66 textos 
de l’obra potser cal valorar el títol 
sencer: Gaspar de la nit. Fantasies a 
la manera de Rembrandt i de Callot. 
Pel que fa al títol: Gaspar (de la nit) 
–que em penso que representa el di-
able–, ve de Gizbaz, que vol dir el tre-
sorer reial, però també el tresorer del 
capvespre, aquell que cuida i guarda 
amb delit tot el que és obscur i miste-
riós, l’ocult i preciós que amaga la nit. 
Pel que fa al subtítol: Fantasies a la 
manera de Rembrandt i de Callot és 
ple de referències pictòriques als dos 
artistes, dues maneres antitètiques 
de l’art que es fan lluir mútuament. 
Per una banda, ens reporta al món 
pictòric ideal del pintor holandès, 
amb el clarobscur mític i els seus am-

La pensada del 
segell Comane-
gra per a la com-
memoració dels 
200 anys del 
Frankenstein de 
Mary Shelley és 

digna d’aplaudiment: encarregar a 
set escriptors set novel·les per a 
l’ocasió, amb dues condicions. La 
primera, que les obres mantinguin, 
d’una manera o altra, algun lligam o 
vincle amb la mítica criatura ro-
màntica. La segona, que situïn l’ac-
ció a la ciutat de Barcelona, en un 
any concret de la seva història re-
cent. A més de la de Jordi Coca, en 

Èdip a la Sorbona 
l’any 1968

del Maig del 68. I de l’altra, les refe-
rències frankensteinianes es dilu-
eixen aquí en l’esperit prometeic 
d’aquells dies de revolta, en la vo-
luntat d’usurpar el poder als déus. 
O al sistema. La idea, en tot cas, és 
la de subvertir l’ordre establert, que 
sura pertot arreu on es mou Ernest, 
el jove protagonista. Pertot excep-
te a casa dels seus pares, un nucli 
petit i càlid de conservadorisme 
burgès on (només aparentment) no 
passa mai res i que fa de contrapunt 
amb els ambients convulsos de la 
resistència cultural i política anti-
franquista, tant a la mateixa Barce-
lona com a l’exili parisenc. 
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La història abasta des de l’any 1965, 
quan Ernest entra a la Universitat de 
Barcelona per estudiar-hi filosofia i 
lletres, fins a l’abril de 1970, que és 
quan figura que acaba de redactar, ja 
establert a París, els apunts que for-
men el text de la novel·la. Hi evoca els 
records d’aquest quinquenni, evident-
ment amb el Maig Francès com a punt 
d’inflexió, que configuren un llarg iti-
nerari de presa de consciència i de for-
mació en la clandestinitat, amb con-
tactes ocasionals amb una ETA incipi-
ent i la participació en els fets del rec-
torat de la Universitat de Barcelona 
del gener del 1969, amb la cèlebre de-
fenestració del bust de Franco. Un re-
corregut vital que evidentment ens si-
tua en l’àmbit de la novel·la d’aprenen-
tatge, i que al protagonista se li com-
plica a causa dels seus múltiples 
dubtes i de la seva tendència –diguem-
ho així– a fer el gamba, especialment 
amb les dones: les seves relacions amb 
elles es veuen marcades per l’entorn 
de l’època (l’amor suposadament lliu-
re, etc.) i, sobretot, per la fascinació 
eròtica que Ernest sent per la seva 
pròpia mare, una atracció que el tras-
balsa i el condiciona. 

Reivindicació d’artistes catalans 
Des del títol (una frase extreta de Ju-
les et Jim, de Truffaut), Els ulls dels 
homes mentiders és plena de referèn-
cies i homenatges a la cultura i la po-
lítica catalana, espanyola i europea 
dels anys que narra, i alguns dels 
seus personatges són figures que Co-
ca aprofita per reivindicar: els pin-
tors catalans de París (Joan Rabas-
call i Jaume Xifra són secundaris im-
portants), Ambrosi Carrion o, so-
bretot, el dramaturg Àngel Carmona 
i la companyia de teatre clandestí La 
Pipironda (són memorables les pà-
gines que reconstrueixen una repre-
sentació d’una obra de Pedro Salinas 
en un tuguri del Camp de la Bota, 
una nit de furiosa tempesta). I amb 
tot plegat Jordi Coca construeix una 
novel·la elegant i sàviament narra-
da, com ho solen ser les d’aquest au-
tor, i que en acabar de llegir-la fa que 
ens preguntem com és que no diem 
més sovint que Coca és un dels no-
vel·listes més importants de la lite-
ratura catalana actual.!

una primera tongada han aparegut 
les novel·les d’Ada Castells (La pri-
mavera pendent, 1818), Susanna Ra-
fart (La fugida d’Urània, 1888) i Ju-
lià de Jòdar (Els vulnerables, 1929). 
Al setembre surten Mar Bosch i Nú-
ria Cadenes, i tancarà el cicle Mi-
quel de Palol. 

D’aquests quatre primers títols 
de la sèrie, Els ulls dels homes men-
tiders de Jordi Coca és el que s’aga-
fa les normes del joc de manera més 
laxa. D’una banda, Barcelona no és 
l’únic lloc on transcorre la història, 
sinó que la ciutat comparteix pro-
tagonisme amb París, cosa lògica 
atès que el nucli del relat són els fets 


