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errahima i Proust van tenir
crisis asmàtiques d’infante-
sa
No s’acaba d’entendre com

és que aquesta reedició de l’assaig
de Maurici Serrahima sobre Marcel
Proust ha prescindit del pròleg de
Joaquim Molas que encapçalava la
seva primera publicació, a la col-
lecció Antologia Catalana d’Edi-
cions 62, l’any 1971. El pròleg, fruit
d’un altre article publicat a Serra
d’Or aquell mateix any, quan se ce-
lebrava el centenari del naixement
del gran autor de la Recherche, és
una breu i documentada reflexió
sobre la recepció de Proust a Cata-
lunya o, més en concret, en la lite-
ratura catalana. Molas recorda
que, cap a l’any 1918, el doctor Joa-
quim Borralleras, en la seva famosa
tertúlia a l’Ateneu Barcelonès, es
dedicava a divulgar insistentment
la gran novel·la de Proust entre qui
volgués escoltar-lo. Com a mínim,
dos dels tertulians més pròxims,
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dos prosistes fecunds i apassio-
nats, Josep Pla i Josep M. de Sagar-
ra, es van convertir en alguns dels
més entusiastes proustians de les
lletres catalanes i el van començar
a llegir gairebé al mateix moment
que la recepció de Proust a França
es començava a imposar per unani-
mitat i, alhora, poc temps abans de
la mort del novel·lista, l’any 1922.
També Gaziel i Llorenç Villalonga,
tan diferents tots dos i alhora tan
afrancesats, es van convertir en au-
tèntics propagandistes de l’autor
francès i la presència d’alguns dels
seus temes preferits es fa evident
en les seves obres respectives, tant
en les assagístiques com en les nar-
ratives. Després, des de Jaume Bo-
fill i Mates fins a Salvador Espriu,
des d’Eugeni d’Ors fins a Joan Puig
i Ferrater, no hi hagut cap gran au-
tor català del segle passat que no
hagi hagut de reconèixer la impor-
tància de l’obra de Proust en la lite-
ratura europea contemporània.

El crític literari, memorialista i
novel·lista Maurici Serrahima
(Barcelona 1902-1979) va ser uns
dels més apassionats proustians de
la cultura catalana. El nom de
Proust i les referències a la seva
obra inunden algunes de les refle-
xions sobre la prosa literària dels
assaigs crítics que Serrahima va
anar publicant als anys seixanta i
setanta, tant a l’excel·lent La crisi
de la ficció (1965) o al molt reco-
manable Sobre llegir i escriure
(1966) com al seu llibre fonamen-
tal, Dotze mestres (1972, també re-
editat fa poc per Edicions de 1984).
Sembla que l’any 1941, just tornat
de l’exili de Bordeus, Serrahima va
compilar una antologia dels frag-
ments més representatius de l’obra
de Proust, per encàrrec de l’editor
Josep Janés. Però la censura fran-
quista ho va impedir i Serrahima
va acabar publicant una primera
versió en castellà de les seves refle-
xions de lectures proustianes,

d’una banda, en la revista Ínsula,
amb un article interessantíssim,
Proust como asmático i, de l’altra,
en el pròleg a la traducció espanyo-
la de En busca del tiempo perdido
que va començar Pedro Salinas, un
escrit que va rebre els fervents elo-
gis de Carlos Bousoño i que es troba
a la base d’aquest Marcel Proust, el
primer assaig en català publicat so-
bre l’autor de Contra Sainte-Beu-
ve.

És un llibre molt personal i sub-
jectiu, i de vegades ha estat poc va-
lorat, però quanta gent hi ha capaç
d’escriure un assaig sobre Proust
que es pugui llegir amb interès qua-
ranta anys després? Per Serrahi-
ma, l’obra de Proust és “meravello-
sa i trista, immensa i insuficient,
però alhora única”. L’assagista par-
teix, en primer lloc, de la formalit-
zació i de la racionalització de la se-
va experiència de lectura. Els ca-
torze petits capítols de l’assaig so-
bre Proust exposen alguns dels 

Novel·la Jordi Capdevila

Simfonia literària
a música, l’amor i la mort.
Aquests són els protagonistes
essencials d’una novel·la me-

lòdica, de clímaxs intensos, de tesi i
partitura difícil, però ben orquestra-
da per un cor de personatges pas-
sionals, capaços de moure els seus
sentiments al ritme d’una interpreta-
ció genial d’obres mestres musicals.
I sempre amb el rerefons de la re-
cerca d’una obra perduda de Beet-
hoven, el geni que uneix passat i
present del llibre.

El protagonista de la novel·la és
Salvador Dalmau, un pianista de fu-
nerals que s’enamora perdudament
de Laura, una encisadora dama que
li trasbalsa la vida i li ensorra el ma-
trimoni. Aquest enamorament gira
al voltant de la música de Beetho-
ven, que permet fer reviure els pas-
satges més foscos de la vida del

L compositor, de la inquietant figura
de “l’amada immortal” als seus in-
tents de suïcidi. Però en la desespe-
ració per la desaparició de la seva
amant, Dalmau acollirà un altre
amor impetuós que trasbalsa la his-
tòria. L’apassionament musical serà
més fort que l’encegament de
l’amor i l’enfrontament amb la mort.
Una mort omnipresent en la novel·la.
No es pot oblidar que el protagonis-
ta s’ha de guanyar les garrofes fent
interpretacions fúnebres en les ceri-
mònies religioses o laiques. Un intèr-
pret que en les seves actuacions
“comença a suposar un veritable fe-
nomen en les poques ocasions en
què es deixa veure en públic. Encara
immers en l’anonimat quasi absolut,
ha transformat els funerals barcelo-
nins en una creixent visita obligada
per als amants de la improvisació i el

virtuosisme”. Un pianista que en un
moment de clímax amorós es “farà
la pregunta del milió: quina música
sona quan creuem la línia, quan ja
tot s’ha acabat. Què sona quan es fa
el silenci definitiu”. I la resposta la
trobarem en temps de Beethoven,
quan un estudiós de la seva obra ex-
plica a Schubert que “la música és el
llenguatge del més enllà. Orfeu no-
més va ser el primer que va aconse-
guir traspassar la reixa”.

Salvador Dalmau, en la seva follia,
aprèn a entendre d’una manera dife-
rent tant la música com l’amor. Pas-
sa de ser intèrpret a ser compositor.
És una defensa de la creativitat en
tots els vessants de la vida, que dó-
na plena llibertat a escollir el camí
que cal seguir. La creació ha de ser
l’essència de l’existència de qualse-
vol ésser humà.

La cinquena novel·la de Jordi Ca-
bré (Barcelona, 1974), un autor
d’exquisit llenguatge, amb obres
d’estructura complexa però ben tra-
mades i una sòlida base cultural,
consolida una producció literària
meritòria iniciada l’any 2000 amb
Postal de Krypton. Potser l’excessiva
erudició dels seus relats pot dificul-
tar a vegades la lectura i interpreta-
ció d’algunes de les seves obres. Al-
menys és el que m’ha passat a mi
en aquesta novel·la, en què he hagut
de reelegir algunes planes per no
perdre’n el fil de la història. Una
apreciació que ve més de la meva
ignorància musical que de la docta
preparació de l’autor, que ha tingut
el detall d’afegir al llibre un índex
amb les obres musicals que confor-
men la novel·la. Un complement
molt idoni i necessari. ❋
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principals elements que la crítica
interpretativa ha destacat de la
prosa proustiana: el problema del
temps narratiu, la superació per
part de l’escriptor francès de les
formes narratives vuitcentistes, o
bé la incessant recerca d’una nova
“fórmula” que, rebutjant el simple

procediment autobiogràfic, fos ca-
paç de presentar un narrador en
primera persona anomenat Mar-
cel com a projecció i imatge del
“jo” de l’autor. S’hi troba també el
crític experimentat que comunica
al lector, amb satisfacció, com al-
guna de les seves antigues intu-

ïcions de lectura, com
ara l’anterioritat de la
redacció d’Un amour
de Swann en relació
amb la resta de l’obra,
van quedant corrobo-
rades pels biògrafs del
novel·lista i per les més
recents descobertes
dels estudis dels ma-
nuscrits.
Per sobre de tot, hi
apareix una interpre-
tació personal que, se-
gons sembla, va inte-
ressar molt al malagua-
nyat Benjamin Cré-
mieux quan Serrahima
l’hi va explicar: el fet
que l’autor i el crític
comparteixin agudes
crisis asmàtiques d’in-
fantesa permet a Ser-
rahima entreveure que
el desequilibri que l’as-
ma provoca en la per-
cepció de la realitat ex-
terior pot ajudar a en-
tendre una manera de
veure i de dir les coses,
entretallada, minucio-

sa i absorbent, que és la pròpia de
Proust. És potser a causa de l’as-
ma i de la filosofia de Bergson que
Proust sap donar continuïtat a ca-
dascun dels “moments presents” i
els sap convertir en “presents suc-
cessius”. És a dir, el moviment
que va de la vida a la novel·la. ❋
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QUIM PUIG

ai m’ha fet cap gràcia aquella famosa frase
que Francisco Franco va dir a José María
Pemán: “Usted haga como yo, no se meta

en política”. S’acostuma a utilitzar tant per fer ressal-
tar l’escassa talla moral i històrica del Caudillo com
per exemplificar el fariseisme en política i també en la
vida. La famosa cita apareix diverses vegades a Me-
morias de un liberal psicodélico, el vivíssim, molt diver-
tit i també una mica contradictori segon llibre de me-
mòries de Lluís Racionero. L’autor la utilitza –com gai-
rebé tothom– a manera de recurs humorístic i també,
suposo, com a suggeriment de metàfora de la seva
pròpia trajectòria.

Fa dos anys, Racionero va publicar Sobrevivir a un
gran amor, seis veces, autobiografia sentimental en
què repassava les relacions amb les dones de la seva
vida. Aquest segon exercici memorialístic abasta totes
les facetes d’una vida personal i professional intensa,
carregada de coneixences rellevants, reconeguda tra-
jectòria literària i fílies i fòbies indissimulades. Amb un
verb àgil i desenfadat, sen-
se impostacions ni al·luci-
nades introspectives, Ra-
cionero teixeix un recorre-
gut des dels seus estudis i
primeres influències, la se-
va educació marcadament
anglosaxona, les experièn-
cies amb el maoisme –es
fa un pèl feixuc– la passió
per l’esoterisme i el pen-
sament ecologista, el co-
neixement de les drogues,
la vivència de la literatura i
la vida literària. Es mostra
especialment visceral en
defensar la festa dels to-
ros: “Unos panolis la han
prohibido”.

És un plaer degustar les
glosses de la prolongada amistat amb Nèstor Luján
–que el va ensenyar a menjar– Fernando Savater, Te-
renci Moix, Pepe Ribas, Sánchez-Dragó i Lucía Bosé.
Dedica dos capítols sencers a bussejar pel seu con-
tacte amb dues personalitats com Josep Pla i Salva-
dor Dalí i reconeix que haver-los conegut, haver gaudit
de la seva amistat, va canviar-li la vida.

També hi ha espai per al sentiment agre. Deixa a
l’alçada del betum Pere Gimferrer –a qui ridiculitza
amb certa crueltat i de qui diu que es passa la vida
maquinant i presumint de la seva grandesa literària– i
Antoni Tàpies, a qui retrata com un megalòman i acu-
sa de voler esborrar del mapa els seus companys de
Dau al Set.

Transita per l’etapa en què va fitxar per ERC, pels
seus flirtejos intermitents amb la política, la direcció
de la Biblioteca Nacional... No m’acaba de convèncer
la defensa que fa del seu suport al PP d’Aznar. Està
satisfet d’haver-li donat suport i de pertànyer a la fa-
mosa Asociación de Periodistas Independientes –in-
dependents?– que van organitzar-se per fer fora el
PSOE del poder. Sembla, però, que tingui més ànsies
per justificar-se d’aquella decisió que no pas per es-
tar-ne legítimament orgullós i es mostra totalment
acrític amb els errors i els excessos de l’Aznar de la
segona legislatura.

Memorias de un liberal psicodélico és, en fi, un llibre
profund i suggeridor, molt ben escrit i de lectura trepi-
dant. Hi trobem passatges evocadors i emotius, d’al-
tres més aspres i contradictoris. D’això van les me-
mòries. ❋
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