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mb La casa cantonera, Síl-
via Alcàntara (Puig-reig,
1944) torna a publicar des-
prés de l’èxit de lectors

sense precedents que va significar
Olor de colònia, la seva primera no-
vel·la. Aquell era un llibre ambiciós
i ben portat en què Alcàntara
afrontava amb un ferm vigor nar-
ratiu l’evocació de la vida d’una co-
lònia tèxtil a la vora del Llobregat.
Però també era una novel·la molt
convencional, i el lector no es podia
estar de pensar que aquella histò-
ria tan convencional ja havia estat
explicada altres vegades i de la ma-
teixa manera. Amb La casa canto-
nera, es pot dir que Alcàntara no
tan sols supera amb èxit la prova,
sinó que el seu segon llibre depassa
moltes expectatives. I cal felicitar-
se’n.

El seu segon llibre és més contin-
gut, té una innegable tensió narra-
tiva, afronta una sèrie d’escenes as-
fixiants i s’acosta perillosament a
les profunditats psicològiques
d’uns personatges destarotats per
com els ha anat la vida. En un prin-
cipi, l’escriptora situa el llibre en
uns espais imaginatius en què, se-
gons sembla, se sent molt còmoda:
és un món dominat per les pors i
els silencis, la maledicció, els se-
crets i els misteris, amb velles pre-
guntes i la necessitat de tancar els
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De naufragis, oblit
ulls davant del passat. Però, gràcies
a una trama menys complicada
que a Olor de colònia, a una impor-
tant reducció de personatges i de
situacions, Alcàntara proposa una
història breu i intensa marcada per
la tragèdia i la por del passat.

El plantejament narratiu és im-
pecable i molt teatral: després de la
mort de la seva mare, la vella Xi-
coia, o “la boja dels gossos”, dues
germanes que fa vint-i-cinc anys
que no es veuen visiten el casalot
familiar, la “casa cantonera”, un
dia abans que l’enderroquin. En-
trant a les habitacions abandona-
des, desembolicant paquets, obrint
capses oblidades de fusta, recupe-
rant una canya de pescar o una pi-
pa, descobrint cartes que només
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Smith i la llibertat política
l cànon de la història del pen-
sament polític i econòmic oc-
cidental que va quedar fixat a

principis del segle XX, i que avui con-
tinua ensenyant-se a les nostres uni-
versitats mantenint el fil conductor
que va d’Aristòtil i Plató a Marx i Mill,
té algunes virtuts pedagògiques esti-
mables però amaga defectes i preju-
dicis que distorsionen dramàtica-
ment la nostra capacitat per com-
prendre adequadament els antece-
dents del món modern. En els dar-
rers 40 anys han proliferat anàlisis
com els de l’Escola de Cambridge
(amb Quentin Skinner i J.G.A. Po-
cock al capdavant) que han eviden-
ciat problemes greus de contextua-
lització històrica en el cànon, els
quals obliguen a fer un treball de re-
interpretació de les tradicions en
què cada autor va desenvolupar el

E seu pensament i la seva pràctica
sense caure en el parany de revisar
el passat a partir de les categories
conceptuals del present.

La publicació de l’excel·lent llibre
de l’investigador David Casassas La
ciudad en llamas. La vigencia del re-
publicanismo comercial de Adam
Smith ha d’entendre’s en aquest
context metodològic. Però una de
les principals virtuts és la d’ultrapas-
sar les limitacions de l’Escola de
Cambridge per oferir-nos una redes-
coberta complexa, historiogràfica-
ment competent i profundament
política d’un autor tan canònicament
caricaturitzat com Adam Smith.

Una empresa gens fàcil. Perquè
en la divisió contemporània del tre-
ball intel·lectual ens resulta fàcil en-
tendre que hi ha economistes, poli-
tòlegs, sociòlegs, historiadors i filò-

sofs morals. Si ens preguntem sobre
quin d’aquests camps conreava
Smith, la resposta ens obliga a re-
pensar les categories que ens són
familiars perquè, com mostra Ca-
sassas convincentment, l’autor es-
cocès és un dels últims que repre-
senta el món social en termes d’una
disciplina avui fragmentada que
comprèn totes les altres: l’economia
política. Com a resultat d’aquesta
categorització, nocions com ara pro-
pietat, societat civil, llibertat i mercat
prenen un significat històric que ha-
via quedat emmascarat per una tra-
dició liberal que n’ha mitigat la di-
mensió política i potenciat una lectu-
ra econòmica descontextualitzada.

Malgrat l’intimidador mite infun-
dat d’un Adam Smith partidari del
lliure mercat sense restriccions, fun-
dador del liberalisme i artífex del ca-

pitalisme modern, el text de Casas-
sas ens presenta un Smith que de-
fensa un sistema de mercat promo-
tor d’una llibertat que implica que la
funció civilitzadora de les institu-
cions polítiques consisteixi a garantir
al conjunt de la ciutadania la capaci-
tat de produir i de comerciar, d’em-
prendre projectes de vida. D’aquí
que adverteixi de les distorsions i
perills associats als mercats no re-
gulats i lliurats al domini de monopo-
lis i oligopolis. Segons la feliç metà-
fora de Casassas la ciutat en flames,
el món en què visqué Smith, en ra-
bent transformació d’un capitalisme
agrari a un capitalisme comercial de
nova planta, corria el risc de perir
calcinat sota les flames dels mercats
depredadors, destruint vincles so-
cials i les condicions que afavorien
l’autonomia moral.



10 DE MARÇ DEL 2011 13

poden portar disgustos, els records
emergeixen amb dolor, es desvelen
tristors antigues i reapareixen tots
els fantasmes familiars, com restes
de naufragis vitals. “Hauria volgut
canviar la memòria per l’oblit”, diu
una d’elles, però no pot fer-ho i les
urpes del passat van engrapant-les
totes dues sense concessions.

Les dues germanes, Irene i Mari-
na, s’apamen a distància, consta-
ten com han envellit, admeten que
van haver d’aprendre “l’ofici d’ama-
gar els sentiments”. Alcàntara no
deixarà que les dues germanes sur-
tin en cap moment d’una fosca te-
ranyina d’emocions que no poden
controlar: la desgràcia de la mare,
la desaparició del pare, les rela-
cions amoroses d’elles dues, i les
grans paraules suggerides al lector:
un adulteri, més d’un?

En el repàs de la vida de cadas-
cuna, anant del present al passat,
amb l’inestimable ajut d’una veïna
xerraire, afloren de seguida les ge-
losies i les complicitats, les petites
venjances, les ambicions perso-
nals, les mentides i els pecats te-
muts, la descoberta del sexe i dels
dimonis íntims. I els personatges
masculins, desitjats i temuts, esti-
mats i odiats: Gregori, l’amo de la
casa cantonera, Lluís de ca l’Oliva,
el bon partit d’un poble de mala
mort. La serenitat amb què vol-

drien afrontar el present sotsobra
de seguida, i totes saben que amb
l’enderroc de les habitacions, res-
closides, empolsegades, brutes, no
tan sols s’enfonsa la casa, sinó que
són elles mateixes les que poden
acabar enterrades: “un dia o altre
t’has de saber encarar amb aquesta
tomba que tots portem a dins”.

El protagonisme dels ulls
Els ulls juguen un paper molt im-
portant en aquesta història: ulls
d’infant que veuen escenes de
grans que no haurien d’haver vist
mai, ulls de nenes que s’assemblen
als de la mare, ulls envejosos que
observen les parelles que surten rà-
pidament de l’envelat, ulls grossos i
tristos, ulls d’espietes, ulls tancats
o entelats, eixuts com les seves àni-
mes. O ulls que voldrien cloure’s
com si fos tan fàcil desfer-se del
passat: la infelicitat de la filla és
l’alegria secreta de la mare? Per so-
bre de tot, una gran repressió, mo-
ral, familiar, sexual, el silencis obli-
gats, els sanglots reprimits, la mar-
xa forçada i vergonyant del poble:
“Si pogués cridar! Si pogués cridar
la veritat encara que fos a cau
d’orella”. Al final, totes dues cons-
taten que necessiten estar soles.
Contemplar la seva vida detinguda
i, com diu una d’elles, “passar el for-
rellat” al passat. ❋

La casa
cantonera
Autora: Sílvia
Alcàntara
Editorial: Edicions
de 1984
Barcelona, 2011
Pàgines: 142
Preu: 15 euros

Sílvia Alcàntara
presenta la seva
segona novel·la
després de l’èxit
d’‘Olor de Colònia’
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La ciudad
en llamas.
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del
republicanis
mo comercial
de Adam
Smith
Autor: David
Casassas
Editorial:
Montesinos
Mataró, 2010
Pàgines: 472
Preu: 24 euros

Smith conscient que els mercats
no són entitats autònomes mera-
ment econòmiques, sinó que depe-
nen de com ha estat políticament
dissenyada la seva regulació, propo-
saria una idea de llibertat que enlla-
ça amb una tradició històrica repu-
blicana emancipadora en què les
asimetries de poder social han de
ser corregides mitjançant la inter-
venció dels poders públics. Aquesta
interposició en forma de regulació
hauria de ser tallafocs i impedir que
els mercats prenguin un format que
derogui els vincles civilitzadors.

El resultat és un llibre ple de sub-
tileses intel·lectuals, ben construït i
original, escrit amb una prosa super-
ba, que posa les condicions per a
una discussió ben fonamentada so-
bre el problema de la llibertat políti-
ca en el món contemporani. ❋

Adam Smith (1723-1790) va ser un
economista i filòsof escocès AVUI

el seu anterior llibre, El manuscrito de piedra,
Luis García Jambrina (Zamora, 1960) va ven-
dre tot el que va voler i una mica més. Aquest

doctor de filologia hispànica, professor titular de litera-
tura espanyola de la Universitat de Salamanca, va su-
mar dos i dos i li van sortir quatre. Això sí, amb rigor,
bona lletra i sense faltes d’ortografia. Perquè l’èxit ja hi
era al plantejament que després el com va acabar
d’arrodonir. Els llibres de García Jambrina no fan de
l’estil bandera però estan documentats i treballats. Va
disparar amb contes gairebé com a relax després de
tant assaig setciències i feines d’antòleg poètic. I Gar-
cía Jambrina va comprovar que el lector responia a
Oposiciones a la morgue y otros ajustes de cuentas
(1995) i especialment a Muertos SA (2005). I així,
amb l’Eco didàctic i entremaliat d’El nom de la rosa,
l’escletxa oberta per l’Alatriste i la vigència eterna de
l’inquilí de Baker Street 221-b, ens va oferir El manus-
crito de piedra. Novel·la històrica i novel·la negra en
versió espanyola? Sí, per què no? Fora complexos.
Quina època? Final del se-
gle XV. A on? Barcelona,
Madrid? No, Salamanca.
Però qui...? El detectiu im-
provisat... Fernando de
Rojas. Un paio que ens
porta aromes de batxille-
rat. Un autor del qual poca
cosa es coneix més enllà
de ser el pare del 95% de
La Celestina. De fet,
aquest desconeixement
biogràfic propicia a García
Jambrina la fantasia, la in-
venció i el creuament amb
personatges i situacions
de l’època.

El manuscrito de piedra
ja ha venut una dotzena
d’edicions. I és que hi ha-
via un bon nombre de lectors esperant un producte
així. Aquell a qui li agrada que el tractin com a un és-
ser que vol que l’entretinguin però amb intel·ligència.
A qui li agrada la novel·la històrica. A qui li agrada la
novel·la negra conandoyleniana. I en general a aquells
a qui els agradi un treball ben escrit, ben fonamentat
lingüísticament, històric i d’una certa dramatúrgia de
personatges que coneixem quan actuen i no quan
pensen que han d’actuar. A simple lectura o amb
lents d’augment la seva literatura és transparent, di-
recta a l’objectiu de narrar i entretenir. És a dir, un
més que digne per a tots els públics que ara té conti-
nuació: El manuscrito de nieve. I és que al contrari que
molts escriptors que l’èxit d’una primera novel·la els fa
encongir la mà en llançar, a García Jambrina l’efecte
ha estat una dosi dopant de seguretat i velocitat.

Sherlock Rojas troba un aliat també literari en Wat-
son-Lázaro, veí de Tormes –us sona?–. I ho troba in-
vestigant la mort d’un estudiant de la universitat. Un
infeliç al qual han tallat les mans i tancat en una bóta
com a avís per a tramposos. Al llarg de les pàgines
d’El manucristo de nieve trobes un autor gaudint amb
el joc del qual és propietari. Tirant les cartes marca-
des, fent paranys i controlant el tempo i l’escena que
toca, segur i eficaç. I colant personatges –Isabel la Ca-
tòlica, Lucía de Medrano– dins d’un context històric
versemblant. I aconseguint, és clar, els objectius que
pretén un llibre d’aquesta factura: que la seva lectura
t’entretingui, que aprenguis coses que no sabies i que
durant unes hores estiguis en un món i un temps tan
diferent i tan semblant a aquest nostre. ❋
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