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Joan Ferraté, Llibre de Daniel.
La Gaya Ciència. Barcelona, 1976.

A
l cap de la pàgina de crèdits
llegim que d’aquest llibre
s’ha fet una “edició de mil
exemplars en paper allisat i
cinquanta exemplars nume-

rats, en paper de fil”. El meu és de la
primera mena. Tot ell de color crema,
suau. Ho és la sobrecoberta de paper,
on hi ha el nom de l’autor a dalt, el de
l’editor i l’any d’edició a baix, en ne-
gre, i el títol, al centre, en lletres ocres.
Ho és el paper de la tripa, d’un gra-
matge sense estalvi, probablement de
90 grams, on percebem el relleu de la
impressió en plom. Ho semblen, fins i
tot, les tapes de cartolina, en blanc,
sense text, suport que dóna cos mate-
rial a la sobrecoberta.

La Taula presenta parats tretze poe-
mes, numerats, dividits en cinc secci-
ons i seguits d’una Nota. Les seccions
senars estan formades per un únic
poema cadascuna: Anunci, 4 juny 1970 i
Cançó ofenosa. La segona secció, que
dóna títol al llibre, inclou sis poemes.
La quarta, Quatre capítols d’un llibre xinès,
quatre, numerats en xifres romanes.
La nota final explica que els tretze
gravats que il·lustren l’obra, ben bar-
rocs (un lema en llatí al terç superior
–com ara Veritas, Certa pro incertis i In-
genium vires superat–, una il·lustració
probablement al·legòrica dessota), un
per cada portadella que conté el títol
dels poemes, han estat reproduïts de
l’obra Empresas morales, de Don Juan de
Borja, impresa el 1680 a Brussel·les.

MÉS IRONIA QUE MODÈSTIA
A l’Anunci inicial l’autor es presenta, i
presenta els seus versos, amb més iro-
nia que modèstia, i tanmateix n’hi ha:
“Provecte, prou, i tanmateix procliu /
encara (i inexpert, per torna), vaig / de
boig, a voltes, escrivint a raig / i en vers
imito, tot perquè en sé un niu”. Llu-
eixen el domini formal, d’entrada, vi-
sible posem per cas en la rima, i un
cert intent, en aparença, de trencar la
rigidesa formal, visible potser en el
desacord entre el vers i la frase. Obre
la segona secció, Llibre de Daniel, una
quarteta del trobador Jaufré Raudel, i
llegim a continuació sis poemes d’a-
mor, de desig, de penediment, de sa-
cietat; els protagonitza Daniel, un noi
de 16 anys, i el vers és tendre i explícit
i torbador: “Obre les cames, dòcil, i
deixa’m que contempli / la coma del
teu ventre i el seu melic rodó”. La
mort de Josep Carner motiva 4 juny
1970, savi i lleuger. Els Quatre capítols
d’un llibre xinès gosen tocar els grans
temes –la vida, la mort, la pàtria, la
saviesa–, que tant nerviós posaven
Ferraté en mans d’altres poetes, fins i
tot notables. Tanca el volum una
Cançó ofenosa, que juga a ofendre es-
tripant els trets d’identitat de l’autor
mateix: català i de Reus, poeta i plo-
raner. “Apa, no em toquis els qui-
cous!”, com fa la tornada.

Joan Ferraté va morir fa algunes
setmanes. El seu Llibre de Daniel, com
gairebé tot el que ha deixat escrit i
traduït, que és més que no sembla, el
mostra potent i contradictori, neces-
sari i impossible, molest i enyorat.
Tant de bo els qui encara som vius
tinguem la paciència de rellegir-lo i
reconèixer la saviesa que el seu hu-
mor, de vegades, enterbolia.

BELGA FILES / EPA

Georges Simenon va néixer ara fa cent anys

S O B R E L A R E L A C I Ó D E G E O R G E S S I M E N O N I F E R R A N C A N Y A M E R E S

La connexió catalana
J O A N A G U T

A
quests darrers mesos, en oca-
sió del centenari del naixe-
ment de Georges Simenon,
diaris, revistes i suplements
culturals han dedicat moltes

pàgines a recordar i glossar la figura li-
terària i humana del cèlebre creador del
comissari Maigret. En tota la informació
apareguda que coneixem no apareix el
que considerem una dada molt signifi-
cativa: qui, com i quan va introduir
l’escriptor belga entre nosaltres. Atès
que, per altra banda, Xavier Moret en el
seu llibre Tiempo de editores, recentment
aparegut, afirma que l’Editorial Luis de
Caralt va ser el primer editor de Sime-
non a Espanya, hem cregut convenient
restituir la veritat històrica sobre aquest
punt que, si més no, té certa importàn-
cia per a la petita crònica cultural i li-
terària del nostre país.

Ferran Canyameres (Terrassa, 1898-
Barcelona, 1964), al final de la
Guerra Civil, es va exiliar a França
al costat de milers de vençuts en
la contesa contra la reacció fei-
xista i militar espanyola encap-
çalada pel general Franco, que
s’havia rebel·lat contra la Repú-
blica i les institucions armades
del Parlament democràtic, la més
important de les quals era la Ge-
neralitat de Catalunya. Ferran
Canyameres es va establir a París,
on, juntament amb Joan Puig i
Ferrater, Josep Tarradellas, Ven-
tura Gassol i els germans Isidre i
Marian Bellbé, van crear una em-
presa, Innovations Textiles, dedi-
cada a explotar un teler sense
llançadora, invenció dels ger-
mans Ballbé. L’empresa, regida
per Ferran Canyameres, va funci-
onar durant un parell d’anys fins
que Puig i Ferrater i Canyameres
es van enemistar per un contro-
vertit problema de faldilles. His-
tòria que va entrar en l’àmbit de
la literatura gràcies al llibre de
Puig i Ferrater La traïció de Llava-
neres, i a l’obra de Canyameres El
gran sapastre.

La tardor del 1940 Canyame-
res, amb el seu fill Jaume, es va
instal·lar a la vila de Bouglainval,
del departament Eure-et-Loir, on l’es-
criptor català es va dedicar a escriure i
a projectar la creació d’una editorial. A
finals del 1941, Ferran Canyameres va
escriure a Georges Simenon, que en
aquells moments residia a la Vendée,
zona ocupada pels alemanys, propo-
sant-li ser el seu traductor i editor per a
Espanya i Amèrica. Unes setmanes des-
prés Simenon i Canyameres, el març del
1942, signaven un acord d’intencions
que el 26 de juny d’aquell mateix any
van convertir en contracte formal, se-
gons el qual l’escriptor terrassenc seria
el traductor únic i editor per a Espanya
i Amèrica. Sembla que entre els dos es-
criptors hi va haver un corrent de sim-
patia compartida des del primer mo-
ment; tots dos eren uns bons gormand
i uns excel·lents conversadors, amb la
circumstància afegida que Canyameres
tenia l’edat –54 anys– i l’aspecte que
Simenon havia imaginat per al comis-
sari Maigret.

Amb el contracte de Simenon a la
butxaca, Canyameres va fundar Editori-
al Albor amb la col·laboració econòmica
de Pere Ballbé, que faria d’administra-
dor de l’empresa, i Canyameres en seria

el director. Editorial Albor, abans de
traslladar-se a Barcelona, va publicar a
París una sèrie de llibres de bibliòfil
d’autors catalans il·lustrats per artistes
també catalans residents a la ciutat del
Sena. El primer llibre editat va ser Tot
l’any, de Rafael Tasis, amb dibuixos
d’Antoni Clavé, al qual van seguir Pai-
satges, una antologia poètica de catorze
autors, de Joan Alcover a Josep Maria de
Sagarra, amb litografies de Martí Bas,
Claror de nit, de Ferran Canyameres, il-
lustrat també per Martí Bas, i Dos contes,
de Ramon Raventós il·lustrat per Picas-
so, entre d’altres.

LES TRADUCCIONS DELS AMICS
Paral·lelament a la tasca editorial d’Al-
bor, Ferran Canyameres va iniciar la
traducció castellana de les obres de Si-
menon. No les feia totes directament,
encara que les signava, sinó que moltes

les va encarregar als seus amics exiliats
Just Cabot, Antoni Romigosa i Rafael
Tasis. Entretant, els aliats havien des-
embarcat a Normandia i es preveia que
en finalitzar la Segona Guerra Mundial
tots els exiliats podrien tornar a Cata-
lunya alliberada de la dictadura fran-
quista. Però la postguerra s’allargava i el
règim de Franco es mantenia. Per tal de
complir els seus compromisos amb Si-
menon, el 1948 Canyameres va arribar a
un acord amb l’Editorial Aymà, de Bar-
celona, per publicar l’obra de Simenon
en una col·lecció titulada Albor. A finals
d’aquell mateix any van aparèixer els
dos primers llibres: Los crímenes del canal
i La muerte del señor Nalliers, sota el segell
d’Editorial Aymà i traduïts per Fernan-
do Cañameras.

L’estiu del 1949 Ferran Canyameres
va tornar definitivament a Barcelona
amb la seva dona, Enriqueta Casals, i la
seva filla Montserrat –el seu fill Jaume
es va quedar a París a l’apartament de la
família–. El seu propòsit era establir-se
com a editor, cosa que no va realitzar
fins al 1952. A partir de llavors, Ferran
Canyameres va continuar la publicació
de les obres de Simenon, amb la col·la-

boració del seu fill, que havia tornat a
Barcelona, i de Manuel de Pedrolo, re-
dactor de l’editorial. Val a dir que les
relacions entre Simenon i Canyameres
sempre van ser molt cordials malgrat
les deficients liquidacions de drets
d’autor d’Aymà. L’any 1957 l’Editorial
Albor va convocar el premi Simenon,
que va guanyar el jove Marià Lacruz,
amb la novel·la El inocente. També en
aquesta època Albor va publicar una
biografia de Georges Simenon escrita
per Jaume Canyameres.

El 12 de juny del 1954 Ferran Ca-
nyameres va ser detingut per la Brigada
Político Social en el marc d’una opera-
ció més àmplia que va comportar la
detenció de Joan Comorera, exsecretari
del PSUC, i la seva dona, Rosa Santaca-
na. Sembla que Joan Comorera, en-
frontat a les tesis del Partit Comunista
d’Espanya, havia estat traït per com-

panys de partit, entre els quals es
trobava la seva filla Núria. Els
càrrecs contra Canyameres eren
els d’ajudar Comorera –passava
una quantitat mensual a la do-
na– i la policia el va interrogar
durant 38 dies. El 20 de juliol
ingressava a la presó Model,
processat per rebel·lió militar.
Canyameras va estar empresonat
fins a mitjans de juny del 1955.
Com era previsible, l’empreso-
nament de l’editor va tenir greus
conseqüències per a la feble eco-
nomia de l’editorial Albor, que
no acabava d’aixecar el cap tot i
que havia ampliat el seu ventall
de publicacions.

LA SECRETÀRIA DENIS
La maltempsada, però, s’aprova-
va. El 1956 Georges Simenon es
va casar en segones núpcies amb
la seva secretària Denise, una
francesa implacable, mànager de
l’escriptor, que amenaçava Albor
amb la retirada dels drets d’edi-
ció de Simenon. Gràcies a la in-
tervenció de la filla de Canya-
meres, en aquella època una jove
intel·ligent i bonica de 22 anys,
les amenaces no es van acomplir,
de moment.

El judici per la causa Comorera es va
celebrar entre el 7 i el 23 d’agost del
1957. Ferran Canyameres va ser con-
demnat a dos anys de presó pel delicte
d’“auxili a la rebel·lió militar”, cosa que
obligava Canyameres a tornar a fer
presó durant sis mesos i sis dies. Final-
ment lliure, Ferran Canyameres va re-
prendre el contacte personal amb Si-
menon, però tot va resultar endebades
davant la intrasigència de madame De-
nise Simenon, decidida a retirar els
drets de traducció i d’edició a l’editor
català. A finals del 1958 Editorial Albor
va deixar d’existir. Els drets d’edició de
Simenon els va adquirir l’Editorial Luis
de Caralt, que va iniciar la publicació de
la resta de l’obra de l’escriptor belga a
començaments dels anys 60.

Ferran Canyameres, traductor i editor
de Simenon, va ser, doncs, l’home que
va introduir les obres del pare del co-
missari Maigret a la Península i Amèri-
ca, gràcies al seu entusiasme, als seus
diners i al seu treball personal. Les no-
vel·les policials i psicològiques de Geor-
ges Simenon –un centenar– foren co-
negudes al nostre país a través de la seva
connexió catalana.


