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La fabulosa vida d
questa biografia ens parla
d’algú peculiar, d’un nota-
ri que va aconseguir man-
tenir el seu ofici i els seus

càrrecs –fet que es remarca com a
extraordinari i revelador– durant
la república, la guerra i el franquis-
me, d’algú prestigiós en el seu gre-
mi i assidu de les tertúlies de l’Ate-
neu, d’algú que va assenyalar als
historiadors Pierre Vilar i Jaume
Vicens Vives que els documents
notarials (testaments, traspassos
de propietat, donacions de llegat,
etcètera) poden ser un mitjà uti-
líssim per rastrejar identitats i in-
formar la història.

Agustí Pons n’ha fet una biogra-
fia, de Raimon Noguera (Barcelo-
na, 1897-1990), però el llibre po-
dria ser un volum centrat tan sols
en la relació de Noguera amb Pa-
blo Picasso, Joan Miró i Pau Ca-
sals. Noguera va ser qui va menar
tots els afers notarials en les dona-
cions basilars per fer el Museu Pi-
casso i les fundacions de Miró i Ca-
sals, i aquest és (més que no pas la
mirada sobre la vida de Noguera)
realment el quid del llibre. És a dir,
aspectes tangencials però curiosos
sobre els tres grans artistes en el
moment que ja eren conscients
del seu nom i de l’obra que havien
de llegar.

A
Tant a Miró com a Casals, i so-

bretot a Picasso, calia posar-los al
davant textos breus i senzills per-
què volguessin firmar-los. Nogue-
ra explica clarament que amb tex-
tos d’aquesta mena (comprensi-
bles per a tot mortal), d’altres ju-
ristes se’n riurien, que no anirien
enlloc. I vet aquí que aleshores la
biografia comença a mostrar-nos
fragments jurídics de Noguera de
més ambició, i redactats amb mol-
ta minuciositat (les obres que for-
marien el fons inicial del museu
Picasso, algunes donacions de Mi-
ró...), fet que ens acaba fent pen-
sar en tots aquells autors (Bern-
hard, Kafka...) l’escriptura dels
quals fingeix de rerefons, i no pas
poc humorísticament, la prosa ju-
rídica. No cal dir que Noguera, pel
seu afany cultural, per l’obertura
de compàs dels seus interessos, va
obtenir relacions i informacions
personals de primer ordre, i això
queda ben clar en aquest llibre que
al capdavall perfila un home ple
d’anècdotes per explicar, però sen-
se clarobscurs.

Noguera, gràcies al seu contac-
te estret amb la tríada d’artistes,
va deixar-ne força vivències i opi-
nions. La impressió més fonda va
imprimir-la Picasso. Miró era un
avantguardista, ens diu Noguera,
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El misteri de l’home rialler
i que no ho sembli, en el re-
refons d’aquesta novel·la hi
ha un protagonista gairebé

absent: l’home rialler. Un personat-
ge que s’interposa en la vida de l’au-
tèntica protagonista, Miranda, una
preadolescent de 12 anys que es
mou pel seu barri de Nova York, prò-
xim a Broadway, i que, com a con-
trast de la seva rutina diària, rep
unes notes anònimes. Qui les hi en-
via sap d’ella tot el que es pot saber
no només del passat sinó del futur
més immediat. Si no fos per aquesta
subtil dosi de misteri, la novel·la es li-
mitaria a reflectir les inquietuds i els
petits problemes de la Miranda i el
seu grup d’amics. Sobretot la seva
relació amb Sal, un noi amb qui
comparteix escola i veïnatge i amb
qui passa una mala època a partir
d’un fet de carrer propi de l’edat. Re-
alisme pur.

N La novel·la, en una bona versió
catalana que supera algunes dificul-
tats de l’original que alterna anglès
americà i anglès australià, està es-
tructurada en capítols molt breus,
cadascun dels quals va aportant –si
el lector s’hi fixa– petites pistes que
desemboquen en el desenllaç final.
Però la clau de les prop de dues-
centes pàgines es troba en el capítol
subtitulat L’última nota, on Miranda
–que en tot moment s’adreça en se-
gona persona a un personatge que
el lector desconeix fins al final– enu-
mera en una tirallonga de 47 punts
numerats allò que podria ben bé ser
l’esquema d’una trama a la qual
l’autora ha anat donant voltes abans
d’arribar-hi. Aquesta és una petita
flaquesa dins de la novel·la –segura-
ment que intencionada– que sembla
que vulgui descobrir el secret de
l’escriptura i que, comparada amb la

resta del contingut, pren un to evi-
dentment explícit, fugint del misteri
que envolta alguns dels capítols.

Cal advertir també que Rebecca
Stead (Nova York, 1968) situa l’ac-
ció en un medi urbà que coneix i en
una època que és també la de la se-
va preadolescència, a finals dels
anys setanta. Per tant, Rebecca
Stead s’estalvia convencions de ra-
biós segle XXI –ni mòbils, ni xats, ni
SMS, ni internet, ni iPod, ni Face-
book...– tot i que la novel·la és escri-
ta a finals d’aquest decenni i va ser
distingida l’any passat amb la New-
bery Medal que atorga l’Associació
Nord-americana de Biblioteques.

L’autora, que va exercir d’advoca-
da, beu de les fonts personals per-
què la mare de la protagonista és
també una advocada que ha d’ac-
tuar una vegada per treure d’un em-
bolic un dels companys del grup.

Els especialistes nord-americans
hi han vist referències a una obra
d’una altra autora també novaior-
quesa, Madeleine L’Engle. Reticents
com són les elits literàries dels EUA
a admetre altres influències que no
siguin les pròpies, se’ls podria sug-
gerir que pensessin en el noruec
Jostein Gaarder, que s’ha fet un tip
de recórrer en les seves novel·les a
misteris de passat o de futur simi-
lars, per no dir clavats, als de l’home
rialler de Rebecca Stead. Si filem
més prim, també es pot veure en el
nom de la protagonista, Miranda,
una referència de Shakespeare a La
tempestat. La Miranda de Nova York
no coneix el seu pare. El misteri que
aguanta el realisme de Quan m’atra-
pis posa sobre la taula les teories
d’una vida que es repeteix cíclica-
ment o que tant el passat com el
present i el futur es produeixen en
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però d’hàbits petitburgesos, i Ca-
sals un pagès que va fer-nos escol-
tar la música d’una altra manera
però el hobby del qual era jugar al
dòmino en un cafè. Picasso, diu
Noguera, era l’artista total, “qui
podia estar al marge de tot i tot-
hom”, bolcat entusiàsticament en
la seva obra durant tota la vida i al-
hora nimbat de totes les mundani-
tats i vanitats del món. I alhora, se-
gons veiem, qui, per mor del seu lle-
gat, més va estar assetjat per fami-
liars i qui va generar més impotèn-
cia en els juristes amb qui es va ha-
ver de relacionar perquè res no es
perdés o anés a mans equivocades.

No hi ha gent grisa, sinó mals ob-
servadors. Pons ha mirat bé i des
de molts angles documentals i d’in-
terpretació el seu biografiat. El lec-
tor acaba donant la raó a Josep Pla
(gran amic de Noguera) sobre la
importància de la feina dels nota-
ris, i més encara sobre l’opinió de
Pla que a la nostra cultura hi falten
biògrafs, memorialistes, dietaris-
tes. La vocació biografista d’Agusti
Pons, que s’ha ocupat de Calders,
Capmany, Luján i d’altres, desmen-
teix a consciència aquesta idea, i
encara més si pensem que el seu
pròxim biografiat serà Salvador Es-
priu, un llibre que s’espera amb
molt d’interès. ❋
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un mateix espai de temps. La nota
frívola, per compensar la filosofia de
fons i la teoria científica, l’aporta un
concurs televisiu dels setanta, La pi-
ràmide dels 20.000 dòlars, que pre-
senta un celebrat showman de
l’època, Dick Clark –avui té 80
anys–, i en el qual participa, i amb
èxit, la mare de Miranda.

En el fons, Quan m’atrapis –refe-
rència explícita a la persecució de
les notes anònimes que rep reve-
lant-li l’esdevenidor– és una novel·la
iniciàtica en la qual la protagonista
surt diferent de com hi ha entrat. Un
efecte que s’hauria de reproduir en
els lectors. Però, en els temps que
corren, aquest propòsit és més difí-
cil del que sembla. Potser per això
Quan m’atrapis, una de les novetats
de la rellançada col·lecció L’Espar-
ver, acabarà atrapant més els lec-
tors madurs que els novells. ❋

HBLa novel·lista Rebecca Stead va
néixer a Nova York el 1968 AVUI

stem fets del mateix teixit que els
nostres somnis”. Si hem de donar
per bona aquesta frase de William

Shakespeare, sobta força no trobar en la nostra
tradició literària una obra de les característi-
ques d’aquest treball de Jacobo Siruela. Aquest
editor singular, capaç de sentir-se fascinat i
d’abordar amb el mateix entusiasme i rigor te-
mes com ara els vampirs i el Japó ancestral de
Genji, s’enfronta a un repte complicat: entrar en
una matèria tan complexa i a la vegada fràgil i
subtil com són els somnis. Ara bé, el que fa que
aquest treball sigui únic és precisament el punt
de vista de l’observador, una mirada allunyada
dels tòpics i les carrincloneries que la història
ha anat incorporant a l’univers oníric.

D’entrada és el fruit de molts anys de feina
silenciosa. Després ve aquesta voluntat de per-
metre que els univer-
sos interiors s’imposin,
encara que només si-
gui per una vegada, a la
racionalitat i al rigor
cartesià de tot el que
es pot valorar i raonar
sense escletxes ni fui-
tes perilloses cap a ter-
ritoris més relliscosos.

Jacobo Siruela em-
prèn una aventura in-
tel·lectual insòlita, la
d’aplicar una certa lògi-
ca filosòfica a un món
ancestral i ric que, mal-
grat les aparences, ha
patit sempre un rebuig
manifest per part de
l’estament cultural de
les diferents èpoques.
Ell trenca tabús i preju-
dicis i ofereix aquest document rotund, dividit
en cinc parts apassionants: Los sueños y la his-
toria; El sueño y lo sagrado; El espacio onírico;
Sueño y tiempo i Sueño y muerte.

La relació no sempre còmoda entre realitat i
somni ha anat deixant la història esquitxada de
petites incursions, des dels somnis d’Aníbal a
l’hora d’envair Itàlia fins al treball més diguem-
ne científic de la periodista alemanya Charlotte
Beradt al voltant dels efectes que causava el
nazisme en la població del país.

Nedant en aquest mar d’acotació complica-
da, l’autor aconsegueix anar lligant elements
que han estat, i en alguns casos encara són, an-
tagònics, com la física i la mística o el cervell i la
matèria. En aquest punt ens mostra una visió
molt lúcida d’uns paisatges on no sempre reg-
na la consciència i que, malgrat tot, serveixen
per anar creant una línia d’acció, un viatge
apassionant que ens ajuda a entendre el món
dels somnis i el seu paper en la gran història de
la humanitat, una història que, malgrat el que
ens vulguin fer creure, no s’ha escrit sempre
des de la vigília i on les percepcions oníriques
també han tingut un paper cabdal.

I per reblar aquest atreviment, Jacobo Sirue-
la aporta una bibliografia immensa i rotunda
que referma encara més la potència i l’originali-
tat del seu treball. ❋
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