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ovint tinc la sensació que la
relació del sistema literari
català amb els escriptors
del país que legítimament

han optat pel castellà, es regeix per
un criteri que té més a veure amb la
síndrome d’Estocolm que amb l’ava-
luació literària real. Amb això vull dir
que, de manera freqüent, es fa més
ressò dels autors que adopten una
actitud hostil, tèbia o displicent de
cara a la llengua, la literatura i la cul-
tura catalanes que dels que han
contribuït a enriquir el seu entorn, a
partir d’unes actuacions responsa-
bles i una obra excel·lent.

Aquesta reflexió, trista però certa,
immediatament em porta a pensar
en figures de la talla humana, intel-
lectual i artística d’Enrique Badosa,
Pepe Corredor-Matheos o Joaquín
Marco, que mai, al meu entendre,
han rebut el reconeixement que es
mereixen. Després, hi ha finats com
Rafael Santos Torroella o José Agus-
tín Goytisolo, que, pel meu gust, es-
tan massa relegats a l’oblit o sobre-
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viuen en un segon terme. Ara Carlos
Pujol s’afegirà a la nòmina il·lustre de
desapareguts doblement desapare-
guts, perquè ha deixat d’existir físi-
cament i ara cessarà la vida de la se-
va obra. En el cas concret de Carlos
Pujol m’he quedat descol·locat da-
vant la resposta suscitada pel seu
traspàs recent. A banda d’algun arti-
cle encertat de Valentí Puig, Lluís
Maria Todó, Fernando Valls o David
Castillo, la resposta ha estat franca-
ment feble, sobretot si la comparem
amb la seva excel·lència com a poe-
ta, narrador, prosista, assagista, teò-
ric, crític i traductor. Això sí, la notí-
cia, curta i de compromís, ha sortit a
tots els mitjans. Es notava que la
major part dels periodistes i comen-
taristes tocaven d’oïda i, com a mà-
xim, havien furgat una mica a inter-
net per assolir l’espai reglamentari.
Un copet d’honor a l’esquena i cap a
una altra cosa.

No s’hi val la típica coartada que
Pujol portava la seva excel·lència ar-
tística amb una discreció absoluta i

vivia d’una manera modesta i retira-
da. La realitat és la que és i la veritat
també. El volum de la seva obra líri-
ca reunida, Poemas (2007), arriba a
les 544 pàgines i aplega 15 poema-
ris. Pujol és un dels constructors del
poema llarg modern en castellà i po-
so les seves recreacions de la vida
de Bernini i Browning com a testi-
monis. El conjunt de la seva narrati-
va, 13 novel·les (!) entre el 1981 i el
2011, és una contribució extraordi-
nària a la reconducció moderna i exi-
gent de la novel·la històrica tradicio-
nal. Quadernos de escritura (2009)
és una petita joia que recull algunes
de les reflexions teòriques més sen-
sates i més intel·ligents que he llegit
en molt de temps. Barcelona y sus
vidas (2010) és un dels millors llibres
que s’han escrit mai sobre la ciutat.
Les seves traduccions de Dickinson,
Hopkins, Marvell, Pascal, Baudelaire,
Proust i Sales bé valdrien més d’una
tesi doctoral.

Se’ns ha girat feina per posar-nos
al dia. ❋
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“La relació del
sistema literari
català amb els es-
criptors del país
que legítimament
han optat pel cas-
tellà, es regeix per
un criteri que té
més a veure amb
la síndrome d’Es-
tocolm que amb
l’avaluació literà-
ria real. De mane-
ra freqüent, es fa
més ressò dels
autors que adop-
ten una actitud
hostil, tèbia o dis-
plicent de cara a
la llengua, la lite-
ratura i la cultura
catalanes que
dels que han con-
tribuït a enriquir
el seu entorn”

iuen que l’obra de Nabokov que
ell mateix preferia era Ada o
l’ardor, publicada el 1969 (en
català, el 1987, a Edicions 62).

Un títol poc adient per a una curiosa ac-
tivitat que s’han empescat l’Ada Castells
i l’Ada Parellada: Dimecres inèdit.

Ada Castells és novel·lista i l’entrevis-
tadora estel·lar d’aquest suplement. Ada
Parellada és una hostalera mediàtica. A
totes dues els agrada la cultura i la cuina
i organitzen un sopar mensual, en dime-
cres, en què conviden un escriptor i se
serveix un menú inspirat en la seva obra.

El primer va ser amb Màrius Serra, el
22 de febrer passat. Si bé apareix al me-
nú el Chartreuse o l’enigma de foie, trobo
a faltar una sopa de lletres! El segon con-
vidat serà Joan Margarit, el 28 de març.
El menú serà: amanida d’orellanes de
préssec i tomàquets secs, civet de cérvol
i suau de plàtan amb postres de músic.
Per gaudir de l’àpat i, sobretot, de la con-
versa de sobretaula amb l’autor, cal
apuntar-se al web del restaurant Sem-
proniana i pagar 40 euros, o 32 si sou
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alumnes de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu. Només hi ha 20 places per ses-
sió, així que no es pot dubtar gaire. El se-
güent serà el flamant premi Sant Jordi,
Sebastià Alzamora, el 18 d’abril.

M’estranya que, veient qui ho organit-
za, encara no hagin programat cap auto-
ra. Potser a la quarta. En tot cas, si hem
de triar com Nabokov, millor Ada, per-
què amb aquestes viandes cap comensal
no tindrà ardor... de panxa.

I afegirem més tall a aquesta secció
que ha començat amb gastronomia. Fa
poc vaig escriure sobre Daniel Boada
amb motiu del seu comiat d’aquest su-
plement. Anunciava que estava a punt
de sortir el segon llibre monogràfic Les
aventures de la Granota Negra; doncs
ara ja és al carrer, en edició limitada de
100 exemplars i amb una tira original de
regal. De moment, només el podeu com-
prar a les llibreries Les Punxes, Jaimes,
La Central, Laie, Documenta, Catalònia,
Norma Còmic, Castelló 70, Freaks,
L’Aranya (Cerdanyola del Vallès), Mots
(Vic) i Literator (Olesa de Montserrat).

    I encara més tall. Dissabte a
la una del migdia, Xavier Gra-
set presentarà a la llibreria Ne-
gra y Criminal de la Barcelone-
ta la novel·la de Salvador Bal-
cells Dur de pair, publicada
per Meteora. És el tercer títol
protagonitzat pel sotsinspec-
tor dels Mossos Emili Espino-
sa, valencià i exguàrdia civil,
que aquest cop investiga la
desaparició de la filla d’un im-
portant empresari tarragoní.
    I el darrer tall. Dilluns es va
presentar Els pobles perduts.
30 indrets oblidats de Catalu-
nya, publicat per Sidillà, coor-
dinat per Judit Pujadó i Xavier
Cortadellas i amb il·lustra-
cions de Llenas Llensa. Un lli-
bre col·lectiu en què autors
com ara Marcel Fité, Isabel
Olesti, Joan Todó i Marta Alòs
ens descobreixen algun dels
pobles perduts en la nostra
geografia. ❋
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Ada o l’autor, amb reducció de granota negra... i dos més
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Portada del nou monogràfic de Daniel Boada




