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Apel·les Mestres és un dels grans
clàssics de la literatura catalana
moderna i un personatge de
novel·la. Artista multidisciplinari,
Mestres va revolucionar el món del
disseny i les arts gràfiques, va
alternar en la majoria dels gèneres
literaris, va il·lustrar infinitat de
llibres i va ser un dels grans
professionals del periodisme gràfic
a revistes com La Campana de
Gràcia i L’Esquella de la Torratxa,
entre moltes altres. Mestre en gai
saber, traductor i introductor dels
prerafaelites, les seves imatges
formen part de la nostra història i
un referent per a tots els bibliòfils.
Artista total, no va ser acceptat pels nous
corrents estètics noucentistes i va ser
progressivament oblidat, sense que els
referents, per exemple, de la represa de la
Transició no el recuperessin com cal.
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Amb tot, Apel·les Mestres sura en els
seus propis universos i no es pot explicar
la nostra cultura en el canvi del segle XIX
al XX sense aquest torrent creatiu. Per

aquest motiu hem volgut recuperar-lo en
l’extens article que avui publiquem de
l’empordanès Xavier Jové, que va obtenir
la darrera edició del premi Rafael Cornellà
per a la modalitat de retrat literari dins

dels Recull de Blanes. Jové signa
l’heterodox retrat d’Apel·les Mestres com
a Autoretrat de Liliana, una semblança de
la inclassificable obra Liliana, que

l’escriptor va escriure enmig d’un
dels seus exilis casolans i que Ausa
va reeditar el 1989.
 També destaquem en el
suplement d’avui la compilació de
l’obra narrativa breu de Marta
Pessarrodona que Amsterdam ha
reunit en el volum (Quasi) tots
els contes. Poeta destacada de les
últimes dècades de la nostra
literatura, Pessarrodona té una
bona prosa, que ha quedat
eclipsada pels poemes, les
traduccions i els articles
periodístics. És el moment, doncs,
de rellegir els contes d’aquesta
escriptora, que té una mirada

cosmopolita sobre la vida i la literatura i
recrea alguns dels seus paisatges urbans
a l’interior de tota la seva obra. El primer
suplement de l’any combina els clàssics
amb els més actuals. ❋
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aig veure algunes de les seves novel·les
tan bon punt vaig sortir del metro, a
Bartel Pritchar Square. Al carrer 18
amb la Desena em vaig trobar Harvey

Keitel fent fotos a la porta de l’estanc amb la se-
va Nikon trobada i, a prop del jardí botànic, cap
a Caroll Street, vaig descobrir un casalot aban-
donat que ben bé podria haver estat el de Miles
Heller i companyia a Sunset Park (Edicions 62).
Prospect Park és a tocar, i la similitud amb el
nom és massa evident per ignorar-ho. Amb
aquells antecedents, i amb un sol que em fonia la
clepsa tot i ser a principi de juny, vaig posar-me a
buscar Paul Auster pels carrers de Brooklyn.

Tot i que Bea Cabezas, veïna del barri, m’ha-
via dit que vivia prop de casa seva i que algun cop
se l’havien trobat pel carrer, jo sabia que buscava
un fantasma. Vaig recórrer Prospect Park
Southwest fins a Parkside Avenue, em vaig per-
dre per l’immens pulmó verd de Brooklyn i vaig
sortir davant del museu. Vaig seure a l’andana
del metro descobert de Botanic Garden i vaig es-
perar a la porta d’una pharmacy que en sortís al-
gú que m’havia semblat que era ell. Vaig mirar a
totes les galeries dels pisos entre Union Street i
el carrer 15 creient-hi veure a més d’una un paio
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escrivint; però vaig fracassar. Vaig recular cap a
Brooklyn Heights i em vaig perdre al Dumbo bo i
oblidant aquella fugaç i estúpida mitomania.

Una estona després, mirant el barri des del
pont (era l’hora de sortida dels despatxos a Man-
hattan i hi transitava una gentada de por, tam-
poc no era el millor lloc per a reflexionar però la
vista valia la pena), se’m va acudir que, en el
meu intent impossible i absolutament infantil
de trobar-me amb Paul Auster, m’havia sentit
tan vagament desolat com la majoria dels prota-
gonistes de les seves novel·les, de Trilogia de No-
va York a Sunset Park, passant per La música
de l’atzar, una angoixant cinta de Moebius nar-
rativa o la terrible, pel que té de falsament espe-
rançada, Tumbuctú. Així era talment com em
solia sentir després de llegir Auster, i així estava
jo, en mig del no-res d’un pont damunt l’East Ri-
ver, pensant en tots aquells carrers de Brooklyn i
en la calor que havia passat; tanta, que em vaig
estar a punt de comprar unes sandàlies Birkens-
tock. No he tornat a pensar mai més a comprar-
me unes sandàlies. Passo sovint pel carrer Pelai i
a vegades miro les sabateries per fer temps, però
mai no em ve al cap cap novel·la. Em sentiria rar,
potser. ❋
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