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HISTÒRIA XAVIER FERRÉ

Malgrat el
Boletín Oficial
del Estado
Montserrat Comas mostra els
impressors com a eficients
lluitadors per la cultura

a historiadora Montserrat Comas,
que ha publicat rigoroses recerques
sobre biblioteques (com a lloc de

memòria) i socialització de la lectura, espe-
cifica a l’estudi La impremta catalana i els
seus protagonistes a l’inici de la societat libe-
ral (1800-1833), fruit de la seva tesi docto-
ral, els circuits i mecanismes a través dels
quals es difonien publicacions de tot tipus
(des de llibres a opuscles i libels) que es pu-
blicaren en una conjuntura d’especial in-
terès polític i intel·lectual: el període definit
entre la crisi de l’Antic Règim, la influència
de la Revolució Francesa i la crisi del règim
liberal. Es tracta, per tant, de tres dècades
on el combat entre ideologia tardofeudal i
el que l’autora qualifica encertadament de
“transformació ideològica” actua d’epicen-
tre cultural legitimador d’una estratègia

L contrarevolucionària, o bé d’un horitzó de
canvi estructural d’estructures socials en
declivi.

La funció de la legislació, com bé detalla
Comas als annexos, exerceix un paper fo-
namental en l’arbitratge sobre les publica-
cions a publicar. Aquest extrem fou relle-
vant no únicament en l’època moderna ar-
ran de la censura exercida per la Corona de
Castella, sinó en els prolegòmens de la mi-
tificada constitució del 1812. A partir del
marc legislatiu, que a l’estudi és presentat
necessàriament com a punt de partença, la
recerca analitza la trama civil de difusió de
textos revolucionaris. Aquest és l’interès
central de la tesi.

La intrahistòria de l’edició consisteix en
el seguiment de l’evolució sociohistòrica a
fi d’analitzar les xarxes de distribució, les

Una antig

a gairebé vint anys, quan
Haruki Murakami vivia
als Estats Units, el va afec-

tar profundament la devastació
generada pel sisme que va sacse-
jar la ciutat de Kobe i va causar
més de 6.000 morts i que 300.000
japonesos, entre els quals hi ha-
via els pares de l’autor, perdessin
la casa. Aquell sotrac va empè-
nyer el govern nipó a millorar els
sistemes de prevenció de desas-
tres naturals; mentrestant, a títol
personal, Murakami va tenir la
necessitat de crear Després del
terratrèmol, un volum de sis re-
lats curts, essencials, narrats en
una distant tercera persona, que
neixen del trauma i aboquen un
grapat de personatges muraka-
mians a una buidor que no els
permet deixar de tremolar des-
prés del sisme.

Totes les trames tenen lloc el
febrer del 1995, el mes que va se-
parar el terratrèmol de Kobe dels
atacs amb gas tòxic al metro de
Tòquio a mans de la secta Aum
Shinrikyo, un atemptat que l’au-
tor també investigaria en el llibre
d’entrevistes a les víctimes Un-
derground.

Però quedem-nos amb la tra-
gèdia de Kobe i les seves conse-
qüències. Amb una portada sug-
geridora i una traducció fluïda
d’Albert Nolla, Després del terra-
trèmol arriba al nostre país tretze
anys més tard de publicar-se al
Japó i quan tot el que porta el se-
gell de l’autor de Kafka a la platja
i els seus brillants focs d’artifici és
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garantia d’èxit supervendes.
    En aquesta ocasió no es treu
del barret ni gats marca de la casa
ni elements sobrenaturals, ex-
cepte en el fantasiós En granota
salva Tòquio. Destil·la en canvi
una contenció que és fruit de l’ai-
xafament postapocalíptic en uns
relats plens de dolor, escrits amb
una depuració que ja exhibia en
l’excel·lent recull de textos breus
El salze cec i la dona adormida.
    Tot i que les peces són inde-
pendents, guanyen força en con-
junt, com si volguessin atrapar
l’eco d’aquells vint segons de tre-
molors que van deixar un país
sense tocar de peus a terra. De les
sis històries, en destacaríem l’úl-
tima, l’encantadora Pastissos de
mel, un triangle amorós dilatat
en el temps que embolica un
conte infantil amb dos óssos en-
tranyables.
    La virtut de Murakami és no
conformar-se a evocar els efectes
externs de la devastació en el seu
univers literari. Què va. L’autor
s’endinsa en les càrregues inter-
nes del desastre, que poden ser
més imperceptibles, però igual-
ment demolidores. Els personat-
ges viuen situacions infreqüents i
difícils, sí. Però, sobretot, l’es-
querda deixada pel sisme del
1995, i també pel tsunami i el ter-
ratrèmol del 2011, encaixa avui
amb el buit emocional d’una part
de la societat japonesa. Perquè
encara que a alguns els sembli un
autor repetitiu i facilot, Muraka-
mi, quan punxa, toca os. ❋

DESPRÉS DEL
TERRATRÈMOL
Haruki Murakami
Traducció: 
Albert Nolla
Editorial: Empúries
(Barcelona, 2013)
Pàgines: 160
Preu: 17 euros

Haruki Murakami
va escriure sis relats

empès per la
tragèdia del

terratrèmol de Kobe
d’ara fa gairebé

vint anys.
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prohibicions de publicació, la microhistò-
ria dels impressors. En definitiva, la funció
intel·lectual dels exiliats pertanyents a la ra-
dicalitat liberal. Per això, l’obra es refereix a
unes observacions del crític Joaquim Mar-
co a l’hora de delimitar el que és literatura
popular: aquella que es difon en circuits in-
formals, associatius, clandestins. I aquest
ha estat un dels objectius centrals de la re-

cerca. Una altra fita ha estat, per primera
vegada, la confecció sistemàtica d’un direc-
tori de 198 impressors, la qual cosa concre-
ta el coneixement dels viaranys a través dels
quals es podia fer pública una obra prohi-
bida. Finalment, la funció de gènere en la
continuïtat d’aquestes empreses –les dones
impressores– aporta una baula per com-
prendre la continuïtat d’editorials.

Del text modèlic de Comas es pot derivar
la pregunta de fins a quin punt la guerra
contra el francès –a més de tenir una funció
propagandística– no fou també una guerra
contrarevolucionària amb l’eficaç instru-
mentalització de l’adscripció nacional. Un
cop més, la rellevància –i heroïcitat– dels
afrancesats i de l’exercici dels impressors
com a eficients lluitadors per la cultura. ❋

LA IMPREMTA
CATALANA
I ELS SEUS
PROTAGONISTES
Montserrat
Comas
Editorial:
Publicacions
de la Universitat
de València, 2012
Pàgines: 368
Preu: 22,50 euros

a impremta a ple rendiment, amb uns treballadors que en molts casos anaven més enllà del que és estrictament la professió per esdevenir agents culturals. ARXIU

et aquí una petita joia amb un títol
que queda curt. Dic petita joia per-
què el volum té cent pàgines en oc-

tau. I dic que el títol queda curt perquè Jaume
Vallcorba hi explica molt més que no fa veure
a la portada. Promet un viatge pels versos que
durant poc més de dos segles ens han parlat
d’amor –des del primer trobador conegut,
Guillem de Peitieu (1071-1126), fins a Dante
(1265-1321)–, però ens ofereix molt més,
perquè es remunta als orígens clàssics –o bí-
blics– que tenen alguns dels motius trobado-
rescos i passa revista a autors tan diversos
com Ausiàs March, Petrarca, Shakespeare,
Hölderlin, Novalis, T.S. Eliot, W.H. Auden,
Joan Brossa i Jaime Gil de Biedma. Les gira-
gonses que fa estan del tot justificades perquè
la poesia trobadoresca, formulada amb un
alt nivell d’exigència artística i produïda
sempre en una cort –és un esdeveniment so-
cial, un espectacle–, ha tingut gran impor-
tància en el desenvolupament de la cultura
d’Occident.

Vallcorba descriu amb pulcritud l’univers
de noblesa i cortesia inventat per la lírica oc-
citana i analitza amb subtilesa el concepte
amorós que ha traspassat les èpoques i les
modes literàries i que es manté viu encara
avui en dia perquè el que apuntala la
fin’amors dels trobadors –l’Amor era de gè-
nere femení aleshores, ens recorda– és l’ex-
periència comuna, compartida per tots els
éssers mortals. Però la fin’amors transcen-
deix l’empirisme de la vulgaritat perquè pro-
mou la figura d’un enamorat en tensió cons-
tant, abocat a una relació sublim i per això
mateix impossible de satisfer. La satisfacció
del desig és la mort del desig i la sola idea d’un
final així era descartada per qualsevol troba-
dor que busqués el reconeixement, l’èxit i,
per damunt de tot, l’enriquiment interior.
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Vallcorba fa desfilar uns quants trobadors
masculins per les pàgines del volum –amb
l’encert de citar els versos en la versió original
perquè en puguem copsar la música i
d’acompanyar-los amb la traducció castella-
na perquè en puguem captar del tot el sentit–
i diverses figures femenines excelses, ideals,
com la dona àngel dels poetes italians del dol-
ce stil novo i la Beatriu de la Divina comèdia de
Dante. Planteja temes crucials, com l’erotis-
me i el rigor tècnic de la poesia trobadoresca,
la vinculació de l’amor cortès amb el feuda-
lisme, la relació que tenen els versos i les da-
mes lloades amb la realitat contemporània, la
sinceritat, que no s’ha de buscar en els segles
medievals perquè és un valor romàntic, o el
tòpic de la descriptio puellae que arrenca de la
poesia clàssica.

A propòsit d’això, Vallcorba és contun-
dent: té lògica pensar que les dames reals,
lloades a les cançons d’amor, no devien ser
totes rosses i de pell blanca. El sonet 130 de
Shakespeare –que esmenta a la pàgina 70– li
dóna tota la raó, però des del punt de vista li-
terari, que és el que veritablement interessa
–als trobadors i a Jaume Vallcorba–. Els ulls
de la meva estimada no llueixen pas com el
sol, té rínxols negres i no hi veig roses a les se-
ves galtes, la meva senyora quan camina tre-
pitja ben fort de peus a terra, vénen a dir els
versos del de Stratford. Són just el contrari de
l’excelsitud física, moral i espiritual que es
desprèn de la poesia dels trobadors, dels stil
novisti, de Dante o de Petrarca. Però Vallcor-
ba els sap fer conviure a tots deliciosament en
unes quantes pàgines. ❋
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L’editor Jaume
Vallcorba ha
publicat un assaig
històric sobre la
poesia trobadoresca
escrit per ell mateix.
QUIM PUIG




