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Els grans edificis 
modernistes de 

Barcelona evoquen un 
moment excepcional de 
la història del país i 
s’han convertit en una 
icona i un reclam glo-
bals. Lluís Permanyer se 
centra en la figura d’En-
ric Sagnier per parlar 
d’una Barcelona que era 
un “espectacular centre 
creatiu i constructor”.

Sagnier  
i els... 
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L’escriptora i tra-
ductora Carlota 
Gurt (Barcelona, 
1976) va guanyar 
el premi Mercè 
Rodoreda 2019 
amb el recull de 

contes Cavalcarem tota la nit i ara 
publica Sola, una novel·la debut 
que, a banda de no semblar-ho, “sot-
met el lector a un compte enrere im-
placable”, segons afirma Jordi Nop-
ca a la faixa del llibre. L’estructura 
de Sola és un dels seus principals 
atractius: comencem a llegir la so-
litud de la Mei narrada en un comp-
te enrere de cent vuitanta-cinc dies. 
L’altre factor a destacar és el seu es-
til, la prosa viva i el joc psicològic 
que eleva la qualitat literària del lli-
bre a cotes altes. Sense filtres, po-
dem afirmar que, prenent com a re-
ferència el llenguatge de la identitat 
femenina de Mercè Rodoreda i del 

Un joc psicològic  
de primera

ruralisme i la feminitat violenta de 
Víctor Català, l’autora de Sola els 
supera i, per què no, els actualitza. 

Sola és la història d’aquest apro-
ximat mig any (d’abril a novembre) 
de la vida de la Mei, una filòloga bar-
celonina de quaranta-dos anys que 
sap que “la realitat no descompta”. 
Després que l’acomiadin de la feina 
a l’editorial i que decideixi posar 
quilòmetres amb la seva parella, 
s’instal·la en un mas familiar al mig 
del bosc de Sorrius –el seu “santu-
ari de treball”– per estar sola i per 
escriure la seva novel·la protagonit-
zada per la Mila. Quan arriba s’ha 
d’espolsar els records que se li tiren 
al damunt dins aquella casa morta 
que ella haurà de ressuscitar. Ataca-
da per un vertigen vital i conscient 
que el cos se li ha fet petit per a tan-
ta ànima, observa els objectes del 
mas amb els records que porten in-
crustats, trepitja camins de terra 

per prendre consciència de cada 
passa, viu sense pressa entre “fal-
gueres que em llepaven els ge-
nolls”, i sap que el temps es vola-
tilitza i ens desapareix als nassos.  

Innocència i malícia 
Carlota Gurt construeix la prota-
gonista amb tot detall a nivell psi-
cològic, però també es dedica als 
secundaris, a la barreja d’inno-
cència i malícia del context rural, 
i al paisatge, un protagonista 
més. Amb una acció ben dosifica-
da per mantenir l’expectativa i 
una escriptura segura i consis-
tent de llenguatge rutilant, l’au-
tora dansa per la identitat de la 
Mei, de l’autodestrucció fins a la 
reconstrucció, de la crònica del 
naufragi a la crònica de la super-
vivència, de l’abatiment més ra-
dical fins a l’animalitat més arre-
lada, tant que la pot arribar a con-
vertir en llegenda local: “No la 
saps, la llegenda de la folla?” En-
tremig, les preguntes existenci-
als se li apiloten a dins, els preci-
picis no es poden evitar, però al 
mateix temps l’oïda se li agusa 
amb la sensació de perill, i la mi-
rada interior d’escriptora (d’ar-
tista, per tant) li dona algunes de 
les respostes a les filtracions de la 
solitud més enllà del seu primer 
model d’escriptura: Solitud, de 
Víctor Català, de la qual la Mei, de 
mica en mica, s’allunya.  

Sola és un relat molt punyent 
que es llegeix amb inquietud i 
certa incomoditat. Interpel·la el 
lector sense filtres ni floritures. 
La solitud com a estat que trans-
forma. Sempre hi ha un abans i 
un després de l’aïllament. La Mei 
ja era una dona a la deriva, però 
Carlota Gurt la sap construir 
com un personatge rodó a través 
de la primera persona narrativa 
i del detallisme psicològic a què 
la sotmet. Com en una operació 
quirúrgica, delicada i precisa, la 
plasticitat i la potència simbòli-
ca fan del relat una rara avis en 
maduresa. Amb punts en comú 
amb Cavalcarem tota la nit, i es-
crita simultàniament a aquest 
recull de contes, Sola és l’obra 
mestra d’una Carlota Gurt que 
ha apujat tant el llistó que els 
seus contemporanis trigaran a 
oblidar-la. Escriure una crònica 
de la solitud, una suma de soli-
tuds, quasi de manera científica, 
amb ingredients psicoanalítics 
complexos i escenes realment 
crues, i tenir la capacitat de fer-
ho amb una llengua viva gens 
refistolada té molt de valor.!
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Per primera vegada, 
una editorial –la 

tarragonina Lo Diable 
Gros– reuneix textos de 
diverses procedències i 
formats, escrits, dictats 
i atribuïts a Salvador Se-
guí Rubinat, més cone-
gut com el Noi del Su-
cre. Inclou conferènci-
es, dictàmens, articles, 
cròniques i la novel·la 
breu Escola de rebel·lia.

El colós de 
l’anarquisme 
SALVADOR SEGUÍ 
Lo Diable Gros
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Coincidint amb el 
centenari del naixe-

ment de Carmen Lafo-
ret, Planeta publica una 
novel·la gràfica de Clau-
dio Stassi basada en Na-
da, el llibre amb què l’au-
tora barcelonina va gua-
nyar el premi Nadal. Ex-
plica els anys que la jove 
Andrea passa a Barcelo-
na estudiant lletres en 
plena postguerra.

Nada 
CARMEN LAFORET 
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Robar llibres
Mentre els estiuejants passen 
l’agost amb els peus al gorg gelat 
o a la cala envaïda de barques, els 
lladres fan feina a la ciutat buida. 
Quan entren als pisos ho reme-
nen tot, però rarament se n’endu-
en llibres. Pregunteu-ho a qui li 
hagin entrat a casa i tingui una bi-
blioteca: els volums en surten 
sempre il·lesos.  

Abans, però, tot era diferent, i 
els lladres llegien. Si més no els 
que van entrar, a Montmartre, a 
l’apartament de Louis-Ferdinand 
Destouches, Céline. No era agost, 
però París es buidava de rates per-
què era el juny del 44 i el desem-
barcament dels aliats a Norman-
dia aconsellava als col·laboracio-
nistes com Céline fugir cames aju-
deu-me. Els lladres es van endur 
milers de pàgines manuscrites, 
fins a un metre cúbic de paper. 
Durant més de setanta anys, els 
investigadors de l’obra de Céline 
han remogut cel i terra per localit-
zar-les. Fins que, aquest mes 
d’agost, Le Monde ha publicat que 
els manuscrits han arribat a mans 
dels hereus de la viuda i que con-
tenen una Casse-pipe de sis-cen-
tes pàgines, mil pàgines de Mort à 
crédit i alguna novel·la inèdita. 
¿On han estat tots aquests anys? 
Qui els tenia?  

No se sap quan, però en algun 
moment després del robatori, un 
lector anònim del diari Libération 
va fer-los arribar a un col·labora-
dor del rotatiu, crític de teatre, 
perquè els custodiés, amb la con-
dició que no els donés a conèixer 
fins que no morís la viuda de Céli-
ne. Per què aquesta espera? Per-
què no s’enriquís: s’haurien pagat 
fortunes per aquest material. La 
viuda, però, va tenir el poc tacte de 
no morir-se... fins als 107 anys, el 
novembre del 2019. El crític tea-
tral va moure fitxa llavors i se’n va 
anar a veure un advocat amb el 
metre cúbic de papers.  

Hi ha un ball d’anys, però: si el 
crític afirma que els ha conservat 
durant quinze anys, ¿qui els va cus-
todiar durant els altres cinquanta? 
Més enllà de la seva identitat, que 
el crític s’ha negat a revelar “per 
respecte a les fonts”, el que té força 
és el dilema que va afrontar i com el 
va resoldre. D’una banda, l’admira-
ció per la literatura de Céline. De 
l’altra, el menyspreu profund per 
les seves idees. Sí, hi ha uns hereus 
que ara cobraran de les editorials 
que el publiquin, però aquest algú 
(i el crític teatral) descansaran 
tranquils de saber que ni el senyor 
ni la senyora Destouches n’hauran 
vist ni un cèntim.!
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