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Francesc Puigpelat, guanyador del Pin i Soler

L’aventura d’Orient
N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Francesc Puigpelat, Roger de Flor, el lleó
de Constantinoble. Premi Pin i Soler de
Tarragona. Proa. Barcelona, 2003.

A
viat, el setembre d’aquest
any 2003, farà 700 anys que
Roger de Flor va desembar-
car al capdavant dels almo-
gàvers que van conquerir

Constantinoble, aquells soldats que
no van caure mai derrotats i que, com
bé apunta Francesc Puigpelat, merei-
xerien l’atenció pública que podria
suposar un Any Almogàver, seguint
amb l’estela, sovint molt encertada,
que ha dut els catalans a recordar
Gaudi, Vayreda o Foix entre d’altres.

Però si els almogàvers demanen l’a-
tenció d’una Catalunya no gaire ben
proveïda de mites, podríem dir una
cosa semblant sobre la figura de Roger
de Flor, que ja havia estat protagonista
a l’Edat Mitjana de la Crònica de Ra-
mon Muntaner i model del Tirant lo
Blanc de Joanot Martorell.

Francesc Puigpelat, col·laborador
d’aquest diari, és un autor inquiet
amb una obra narrativa que sempre
s’esforça pel que fa a la recerca dels
temes, tal com va demostrar a novel-
les com ara Apocalipsi blanc (1999) i La
pistola d’Abdul·là (2000), potser les més
aconseguides. Ara, després d’haver re-
but guardons tan importants com ara
el Josep Pla i el Joanot Martorell, ha
vist premiada la seva particular pro-
posta de ficció sobre la història de
l’almogàver. Roger de Flor, el lleó de
Constantinoble, últim premi Pin i Soler
de Tarragona, rescata des de la ficció
històrica la glòria d’aquells catalans
guerrers que el pas dels segles han fet
caure en un oblit poc merescut.

Fruit d’una exhaustiva investigació
que ha anat directament a les fonts
tant històriques com literàries, la no-

vel·la de Puigpelat ha bastit una es-
tructura complexa, amb retalls de di-
aris, cartes, referències clàssiques i
una imaginació ja habitual a les seves
obres. Aquesta barreja de materials
que fan conversar els personatges de
l’època queda molt ben resolt gràcies
al treball literari que hi ha al darrere.
Roger de Flor dialoga amb Ramon
Muntaner, amb Ramon Llull, amb
l’emperador Miquel IX, entre d’altres,
sempre des d’una gran perícia narra-
tiva que s’adreça al lector amb senzi-
llesa i sense exagerar el pes d’unes
fonts que podrien haver estat motiu
de retòrica. La gran conversa que s’es-
tableix entre els personatges ens porta
pels episodis més difícils amb el plaer
que s’exigeix a un llibre tan ambiciós
i, d’alguna manera, pel significat dels
fets que s’hi expliquen, transcendent.

El resultat és una obra que ens
transmet ràpidament l’esperit de l’è-
poca, que retrata amb mestria les fi-

gures esmentades, i posa una mica de
llum al destí d’un personatge que no
havia tingut fins ara un tractament
modern, des de la ficció, tan ajustat a
la seva història. En aquest sentit és
significativa la nota de l’autor situada
al final de la novel·la, on explica les
claus principals de la seva obra.
Puigpelat torna a demostrar, doncs,
que és capaç d’empreses amb gran
projecció literària i es referma com
un dels narradors més dotats de l’úl-
tima fornada. Mentre esperem una
nova sorpresa de l’autor seria bo dei-
xar-se endur per les aventures d’a-
quest cavaller d’origen alemany que
va ser capaç d’impulsar la influència
catalana al complex i perillós medi-
terrani del segle XIV. Perquè Puigpe-
lat demostra que hi pot haver una
novel·la històrica catalana més enllà
de les nostres fronteres, que l’aven-
tura catalana al món també té els
seus mites.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Psicopatologia
O R I O L I Z Q U I E R D O

Delfí Abella Gibert,
Tòtems actuals i altres assaigs.

Moll. Palma, 1960.

T
òtems actuals compta el títol 45
de la col·lecció Raixa, quan
aquesta col·lecció emblema de
l’editor Moll de Mallorca enca-
ra eren menuts volums en oc-

tau. L’autor, un dels membres fundadors
del principal fenomen cultural català
esdevingut en temps de la dictadura, el
moviment de nova cançó conegut amb
el malnom d’Els Setze Jutges, i psiquia-
tre de professió, traductor també d’al-
guna obra de Freud a la nostra llengua,
hi aplega un recull d’assaigs breus. Diu
al pròleg que “no presenten una homo-
geneïtat temàtica, però han estat con-
cebuts des d’un enfocament unívoc”, i
precisa: “Ens proposem comentar una
sèrie variada de problemes que fan refe-
rència a la nostra època i a l’home de la
nostra època”.

Abella reflexiona, en aquest pròleg,
sobre “l’antinòmia constituïda per dos
sistemes de valors oposats i la desorien-
tació que se’n deriva”, antinòmia que
considera “el fenomen típic de la nostra
època, que podria dir-se presidida pel
principi enantodròmic de la germandat
dels contraris del vell Heràclit”. I després
d’enumerar alguns d’aquests contraris,
centrals des de les diverses perspectives
–la de la filosofia, la de la ciència, la de
la sociologia, la de la política, la de
l’art–, conclou: “L’antropos i el cosmos.
L’home i el món: heus ací els pols fona-
mentals de l’antinòmia moderna”.

EL PROPÒSIT DE L’AUTOR
Un cop d’ull al sumari ajuda a interpre-
tar el propòsit de l’autor, que divideix el
llibre en cinc parts. La primera, tracta de
diversos Tòtems actuals: la ciutat, la pres-
sa, el week-end, la màquina, el diner, l’es-
port, la droga (¿quins caldria afegir-hi,
avui, si volíeu actualitzar la reflexió?).
Diríeu que el temps ha passat especial-
ment per a La falç i el martell, la segona
part, que aborda els “valors positius i
negatius del comunisme”; però les apa-
rences, o la terminologia, potser enga-
nyen. ¿No són temes candents “l’atemp-
tat contra la llibertat individual. L’es-
tratègia violenta i dominadora” o “els
mecanismes compensadors de l’agressi-
vitat”? La tercera part explora Dues uto-
pies, al fil de l’antinòmia següent: “L’ho-
me de l’era atòmica està situat davant
una dilemàtica angoixosa: el progrés
tècnic d’una banda, la defensa dels va-
lors humans individuals de l’altra”. La
quarta part, L’arbre de la ciència, analitza
“el valor de la progressió tècnica en el
curs de la Història” i “els pecats i els
perills de la ciència i de la tècnica”. La
darrera, Màgia i imaginació, confronta “el
món màgic i el món lògic” i presenta,
finalment, “la decadència imaginativa
dels darrers temps”.

“Hem de veure el món a través de
l’home”, proclama l’autor en tancar el
seu pròleg. I, al capdavall de les cent
trenta pàgines del volum, el missatge
és encara optimista: “L’hora present
reclama la revalorització de l’home en
tota la seva integritat”, conclou. “La
humanitat camina –ha de caminar–
cap a una renovació integral, sintètica,
rectificadora de velles i actuals insufi-
ciències”. Fa quaranta anys llargs d’a-
questes paraules, i, essent aital reno-
vació pendent, qui tingués esma de
subscriure-les, encara.

Cocaïna

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Juli Zeh, Àguiles i àngels.
Traducció de Judit Romeu.
Empúries. Barcelona, 2002.

J
uli Zeh (Bonn, 1974) als 27
anys va irrompre en el món de
les lletres en llengua alemanya
amb Àguiles i àngels, novel·la
que va merèixer tres premis

entre els quals el Deutscher Bücher-
preis, el guardó més prestigiós que es
dóna a Alemanya als autors debu-
tants. Juli Zeh és llicenciada en dret
per la Universitat Leipzig amb les més
altes qualificacions, ha fet un màster
en dret internacional, ha treballat a
les Nacions Unides de Nova York i ha
cursat estudis de literatura. L’any
2000 va guanyar el premi Caroline
Schlegel d’assaig i el 2002 ha publicat
la seva segona obra narrativa Dei Stille
ist ein Geräusch.

Àguiles i àngels arranca amb una tru-
cada de Max a una emissora de Leipzig
on Clara mena un programa nocturn
de confidències. Max, que ha deixat
perdre un brillant lloc de treball com a
jurista especialitzat en política inter-
nacional, truca a la ràdio commocio-
nat per la mort de la seva companya
Jessie, que s’havia suïcidat amb un tret
al cap mentre parlava per telèfon amb
ell. El trasbalsat Max es refugia en el
fals paradís de la cocaïna.

Clara aconseguirà que Max expliqui
la història de la seva relació amb Jessie
i les circumstàncies que han culminat
amb el tràgic final de la noia. Partint
dels anys passats en un internat per a
adolescents difícils, la narració pene-
trarà en el món de la droga, amb l’a-
parició de la resta de personatges que
configuren el drama, Rufus, Shershah,
Herbert i Ross. L’acció es desenvolupa a
Leipzig i Viena en els entramats del
narcotràfic i la guerra dels Balcans.

Àguiles i àngels és un thriller psicològic
que es mou en dos plans diferents: el

de la relació entre Clara i Max i el del
passat recent de Max i Jessie i la cort
que els acompanya. L’obra pretén re-
tratar els deliris d’una joventut amoral
en una Europa falsament en pau que
gira l’esquena a la tragèdia de les
guerres contemporànies dels Balcans.
Amb l’omnipresència dels diners, el
sexe i la droga. Sobretot sa majestat la
cocaïna.

MOLTS DETALLS ESCATOLÒGICS
Assenyalàvem més amunt que Àguiles i
àngels era la primera novel·la de Juli Zeh
i, al nostre criteri, aquesta circumstàn-
cia es nota massa. Fa tot l’efecte que
l’autora hi ha volgut abocar massa coses
alhora, cosa que en dificulta la lectura i
configura uns personatges molt com-
plexos que mantenen unes relacions
excessives. Sovint el mateix llenguatge
es ressent d’aquest defecte amb una
abundància innecessària de detalls es-
catològics. Una major contenció i un
centenar de pàgines menys probable-
ment haurien millorat l’obra.

Malgrat els premis obtinguts i el fet
que el llibre hagi estat traduït a una
vintena de llengües, Àguiles i àngels no
acaba de ser una obra prou reeixida, tot
i que, sens dubte, és una novel·la inte-
ressant i d’una profunditat psicològica i
sociològica que honora una autora de
menys de 30 anys.


