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rancesc Pujols deia que un dia els
catalans aniríem pel món i ho tin-
dríem tot pagat. Però Santiago Ru-

siñol (1861-1931), alguns anys abans, ja
havia proposat que a cada casa hi ha-
gués un escudellòmetre, alambinat in-
vent que proveiria d’aquesta menja
bàsica.

Eren aquestes pensades
(sempre d’un humor enginyós,
gruixut), generalment publica-
des a L’Esquella de la Torratxa,
un dels motius pels quals Rusi-
ñol va ser algú molt conegut
en el seu temps –ell va en-
cunyar l’expressió la bona
gent–, més enllà dels cena-
cles artístics. La seva predi-
lecció literària pel teatre també
en va ser un motiu, ja que d’una
banda l’elitisme en què es van mou-
re les seves exposicions pictòriques
i, de l’altra, la idea de l’artista que
propugnava el Modernisme no feien
que Rusiñol hagués de ser cèlebre.
Rusiñol va construir el personatge Ru-
siñol sense cap deliberació.

Aquesta edició té quatre contes, ex-
trets dels Fulls de la vida (1898), aplec de
relats fonamental en la narrativa de Rusi-
ñol (juntament amb El poble gris), i de
l’Ocell de fang (1905), volum més desigual.
Tots quatre contes van ser, després,
obres de teatre amb el mateix títol.

El pati blau és sens dubte la narració
més coneguda de Rusiñol, allà on el deca-
dentisme afirma més una atmosfera que
no pas l’extensió d’una història. Ambientat
a Sitges, un pintor de jardins assisteix al
decandiment i la mort d’una jove
que viu en un pati

F insòlit. Hi apareix tota la imatgeria deca-
dent, en aquest conte.

El malalt crònic, relat que incorre en
jocs de paraules massa fàcils, pretesa-
ment còmics, recull l’arquetip del malalt
imaginari per acoblar el conte cap allò hi-
perbòlic, en què el personatge depassa en
salut i en longevitat els familiars a qui fa
nosa. El mal policia mostra un policia inge-
nu (tot un gènere, el dels contes que par-
len càusticament de policies, des de Gògol
fins a Boris Vian). L’acció es decanta cap a
una reducció a l’absurd en què, en un de-
terminat sistema de coses, el policia pot
quedar igualat amb el pitjor criminal.

Llibertat és la millor peça del recull. Ru-
siñol ens parla de tot allò adquirit que s’in-
terposa en la percepció de la realitat.
Menys irònic que sentimental, el conte
mostra el desencaix d’un subjecte primitiu
(“un negrito”) en una societat industrial i
materialista (el poble d’indianos on han
traslladat aquest negrito).

Humor i afany comunicatiu
Trets comuns d’aquests quatre contes
són l’humor, l’afany comunicatiu, la gran
capacitat de fabulació, la diversitat de ti-
pus i, en fi, l’escepticisme davant del com-
portament humà, actitud habitual de Rusi-
ñol. És una bona edició, aquesta que ha fet
Edicions de L’Albí, més excepcional del
que caldria pensar (apareix a la col·lecció
de butxaca Espresso, col·lecció nova i en-
grescadora), però queda el dubte si satis-
farà a un públic ampli; que ho farà a un pú-
blic que hi vulgui trobar l’empremta rege-
neracionista, modernista i decadent, no
n’hi ha cap dubte. Fora d’això, aquest lli-
bre ens recorda que un cop en aquest país
va existir un artista llegendari que es deia

Santiago Rusiñol. ❋
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La Vida és un paisatge
de figures dinàmiques, /
d’incòlumes somriures,

de caràcters amb rostre / que anem
configurant fins completar-ne el llenç;
/ peces d’un trencaclosques impol-
lut, memorable, / de bon comença-
ment ostenten completesa; / de mica
en mica, p’rò, n’esberlem peces sò-
bries, prescindim del paisatge que
n’hem confeccionat / –som el que al-
tres pensen, la imatge permutada /
en franc estereotip, inversemblant cli-
xé...” En efecte, aquest principi de
composició de Juli Capilla (València,
1970) és una mostra dels millors poe-
mes del seu darrer llibre Raspall; un
volum que va merèixer el premi de
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poesia Ciutat de València en la seva
convocatòria del 2009.

Algú ha deixat escrit que en la bo-
na literatura del jo hi ha sempre una
convivència inevitable entre passat i
present. És evident. A Raspall, el poe-
ta i periodista Juli Capilla ens proposa
una delectació del passat –sàviament
conduïda en clau de present– amb
molts matisos. Gairebé podríem dir
que en un combinat de punts de vista
(desdoblaments del seu jo que hi fa
conviure) en funció dels espais que
va tractant o en què fa incursió la se-
va mirada: els passatges d’infantesa
pròpiament dits, la reivindicació d’una
realitat viscuda –profundament esti-
mada i també denunciada en els seus

punts obscurs– i el joc de la pilota va-
lenciana, amb tota la connotació so-
ciològica que això comporta i a través
del qual el poeta relata molts aspec-
tes de la vida rural al País Valencià. En
realitat, es tracta d’un desig de voler
deixar constància d’un espai vivencial
(en tal cas, des de Pedralba), d’una
realitat humana i d’una manera de
ser en el món; en definitiva, del país
que el poeta té al cor... El llibre té una
estructura ascendent: una primera
secció titulada “Llibre primer”, dividi-
da al seu torn en tres parts, en què el
poeta fa un trajecte d’aclimatació,
d’acostament a les essències de la
seva infantesa i adolescència; i una al-
tra secció titulada “Llibre segon”, que

inclou els poemes llargs titulats “La
partida”, construït sobre la base d’un
poema en prosa seccionat, i “Ras-
pall”, la composició final (il·lustrada
amb fotografies, que potser no hi cal-
drien) centrada específicament en el
joc de pilota.

El Llibre dels exilis (2007) té alguns
aspectes semblants a aquest Raspall
pel que fa a la seva gènesi. En amb-
dós s’hi desplega molt de compromís
cívic, però el primer va ser un llibre
molt polític. Diria que hi ha més poeta
a Raspall que no pas al Llibre dels exi-
lis. En aquell cas –aquí continua pas-
sant una mica– la fortalesa que pren
la progressió més prosaica ofega de
vegades una respiració lírica. ❋

Els paisatges que som
Poesia Roger Costa-Pau


