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S’ha atribuït a Pedrolo ‘Els quaderns d’en Marc’

Un almogàver sota els llençols
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Anònim, Els quaderns d’en
Marc. La Magrana.

Barcelona, 2001.

S
ota la divisa “Cata-
lunya serà eròtica
o no serà!”, que se-
gurament deuria
fer enfadar més

d’un seguidor de la Lliga del
Bon Mot l’any 1986, El
Llamp, una editorial vincu-
lada a moviments indepen-
dentistes ja desapareguda,
publicava Els quaderns d’en
Marc, llibre d’autor anònim
que descrivia amb pèls i se-
nyals (agafin, sisplau, l’ex-
pressió en el seu sentit més
literal) el repertori d’activi-
tats sexuals (més aviat desa-
forades, val a dir) d’un jove
eixerit, servicial i català amb
nom d’evangelista.

El llibre, editat i distribuït
amb unes certes dificultats,
va arribar a esdevenir un
petit mite nacional, i les
aventures d’aquell almogà-
ver dels llençols quatribar-
rats equipat amb un bé de
Déu al baix ventre eren ob-
jecte de conversa tant per
aquells que les havien llegi-
des (no gaires, francament)
com pels qui en parlaven
d’oïdes (la majoria). Si fa no
fa com el que ha passat més
cap aquí amb cert vídeo de

divulgació periodisticosexu-
al. D’altra banda, la paraula
Anònim clavada en l’encap-
çalament del llibre, just on
habitualment es posa el
nom de l’autor, va començar
a disparar les càbales i a poc
a poc es va assolir un con-
sens –insòlit en el país de les
capelletes– a favor d’atri-
buir l’autoria de l’obra a
Manuel de Pedrolo. La cons-
tatació de l’encert, o no,
d’aquesta especulació ara
com ara queda reduït al
no-res, ja que l’escriptor de
l’Aranyó mai no va dir ni piu
sobre l’assumpte i, per tant,
es va endur el secret a la
tomba.

I ara, just 15 anys després,
Edicions de La Magrana ree-

dita Els quaderns d’en Marc
amb la intenció de recupe-
rar un text que m’atreviria a
afirmar que –meitat per
motius sòlids, meitat per
l’aura de llegenda que l’en-
volta– ha esdevingut ja tot
un clàssic.

UN LAPSE DE 15 ANYS
És evident que ni individu-
alment ni col·lectivament
som els mateixos ara que fa
15 anys, quan el llibre va
aparèixer. Entremig els cos-
tums s’han obert i la litera-
tura de gènere eròtic ha en-
trat en els circuits editorials
amb fortuna diversa (col·lec-
cions com ara La Piga, La
Marrana, algun premi litera-
ri específic...). En conseqü-

ència, ara la gran pregunta
és: ¿s’aguanta bé, avui, el
llibre? I aquí la meva res-
posta particular és un sí ro-
tund. Els quaderns d’en Marc
són, per damunt de tot, uns
textos excel·lentment escrits
i sàviament plantejats, les
millors virtuts per superar el
pas del temps, cosa que sens
dubte deuria plaure a Pe-
drolo cada vegada que, amb
raó o sense, li n’atribuïen la
paternitat.

En les relacions d’en
Marc la fisiologia mai no
difumina la dimensió hu-
mana dels protagonistes.
Les proeses sexuals sempre
són compartides i els actors
de cada escena perseguei-
xen més la complementa-
rietat amb el soci de l’a-
ventura que la superació de
cap rècord personal. Per tot
això el lector d’Els quaderns
d’en Marc –un llibre, ho re-
peteixo, escrit amb una
llengua gairebé de luxe–
mai no té la sensació d’es-
tar llegint un subgènere de
via estreta, mai no se li acut
pensar que entre mans té
literatura en minúscula.
Aquest és, al meu parer, el
gran valor, ara i aquí, del
llibre: com passa amb els
vins de bona anyada, el pas
del temps l’ha fet millorar.
No es pot dir això, dissor-
tadament, de tots els lli-
bres, però ja se sap: la vida
és dura.

A S S A I G

Som
mediterranis

MIQUEL PORTA PERALES

Maria-Àngels Roque (ed.), Estètica i
valors mediterranis a Catalunya. Prefaci

d’Andreu Claret. Proa.

Barcelona, 2001.

A
pesar del que s’acostuma a
creure, de la mediterraneïtat
de Catalunya i els catalans
no se n’ha parlat gaire. Sobre
aquest assumpte, però, el

que sí que s’ha fet ha estat prou
–massa– retòrica. Què hi ha de cert en
tot plegat? Per esbrinar-ho, res millor
que llegir aquest llibre que recull un
seguit d’aportacions firmades per
prestigiosos especialistes que han es-
tat convocats per l’Institut Català de la
Mediterrània d’Estudis i Cooperació
(ICM). El present volum, que continua
la feina de reflexió euromediterrània
encetada per l’ICM l’any 1989, i que ha
estat dirigit i coordinat per l’antropò-
loga Maria-Àngels Roque (directora del
Departament d’Estudis de l’ICM), ens
introdueix en la realitat, la influència
i la importància del que podríem
anomenar cultura mediterrània dels ca-
talans. Una cultura dotada d’una no-
table peculiaritat: la seva bidireccio-
nalitat. Per dir-ho en altres termes: la
cultura mediterrània ens fa; però, al-
hora, nosaltres també fem cultura
mediterrània.

REFLEXIÓ INTERDISCIPLINÀRIA
A Estètica i valors mediterranis a Catalu-
nya, seguint la reflexió interdiscipli-
nària que és pròpia de l’ICM (es tracta
d’un autèntic segell de la casa), se’ns
parla d’història, de literatura, de dret,
d’economia, d’art, d’arquitectura i de
valors. El resultat? Doncs un volum
excel·lent que mostra la realitat d’un
tòpic que no ho és: som mediterranis,
sense deixar de ser europeus. I ho som
per diverses i variades raons que els
col·laboradors del llibre ens desvelen.
Posarem alguns exemples: els catalans
hem contribuït, des de fa bastants se-
gles a la construcció d’una personali-
tat europea polièdrica que es basa en
el reconeixement de l’altre (Josep M.
Salrach); hem influït en la formació i
la difusió de valors mediterranis (Lola
Badia); ens hem regit per un dret romà
que, en determinades èpoques, ha
configurat prou la nostra existència
(Encarna Roca); hem rebut importants
influències literàries mediterrànies
que han conformat la nostra pròpia
creació (Rosa Cabré i Jaume Vallcorba);
mai no hem perdut de vista la ciència
europea (Santiago Riera); hem alçat
una societat civil que troba el seu se-
cret i la seva clau de volta en el procés
modernitzador europeu (Maria-Àngels
Roque); i, en fi, la identitat catalana
s’ha bastit, en molt bona mesura, en el
mirall mediterrani (Lluís Calvo).

Fa anys, Edgar Morin va remarcar el
paper fonamental de la mediterrane-
ïtzació en la formació d’Europa. O, per
ser més exactes, en la formació d’una
part d’Europa. I no podia ser de cap
altra manera si es té en compte que
aquest “mar en moviment” ha estat la
condició de possibilitat de la creació i
difusió d’una civilització i cultura
mediterrània europea que és la nostra.
El llibre prova el que ja intuíem. I ho
fa sense la retòrica i la buidor que, al
respecte, vicien molts discursos. Insis-
tim, un volum excel·lent.

Fugint del terror

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Azouz Begag, El passaport.
Traducció de Lluís-Anton
Baulenas. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
a barbàrie atenyia
cotes mai explotades
prèviament per la
humanitat. Pobles
sencers, de nit, es

deixaven com a presa de les
hordes de bèsties fanàtiques
que escapçaven amb destral,
xerrac o ganivet les vides hu-
manes”. Així descriu Zoubir
El Mouss (àlies Zouzou), pro-
tagonista d’aquest excel·lent
El passaport, la violència que
colpeja Algèria i que ha pro-
vocat múltiples i macabres
matances i causat milers de
morts, entre els quals molts
nens, dones i ancians.

De fet, des de l’any 1992
–quan Algèria va quedar su-
mida en una guerra civil des-
prés de la invalidació del tri-
omf electoral del Front Islà-
mic de Salvació (FIS) i la il·le-

galització d’aquesta força po-
lítica– al lector no li és
estrany llegir a les pàgines
dels diaris informacions, en
alguns casos àmplies i en
d’altres més breus, sobre la
violència dels escamots fona-
mentalistes islàmics i les
operacions contraterroristes de
les forces de seguretat. Però
lluny del rigor i l’objectivitat
que puguin tenir les cròni-
ques periodístiques, El passa-
port ofereix l’oportunitat de
conèixer aquest conflicte en
primera persona i amb tot el
seu dramatisme vital i humà.

Azouz Begag (Villeurbanne,
França, 1957), fill de pares al-
gerians i que posseeix la do-
ble nacionalitat francoalgeri-
ana, centra el seu relat en els
quatre integrants d’una uni-
tat policial (Sacrifici) que re-
corren els carrers d’Alger, la
capital del país magribí, pro-
tegits a l’interior d’un Toyota.
Obeint les ordres que van re-
bent dels seus superiors a
través d’una ràdio, els agents
seran muts testimonis de la
crua i sagnant realitat que viu
el país: decapitacions enmig

del carrer, falsos controls po-
licials que, en realitat, són
autèntics escamots d’execu-
ció, corrupció en amplis sec-
tors socials i governamentals,
la qual només fa que agreujar
la situació de misèria dels
més desfavorits... La mirada
de Zouzou i els seus com-
panys, Simon, Géloule i Kara-
mel, radiografia el terror i el
drama que viu Alger. La mort.
El pànic. La necessitat de fu-
gir. D’intentar buscar una
nova vida.

Escudats en el seu Toyota,
però inevitablement immer-
sos en el drama que els en-
volta, la vida dels quatre
agents policials s’ensorra, cau
en picat. I com un monstre
que s’alimenta a si mateix,
l’espiral de violència només
genera més episodis de vio-
lència. D’aquesta manera,
sense poder gairebé fugir-ne,
Zouzou, Simon, Géloule i Ka-
ramel es convertiran no no-
més en víctimes sinó també
en botxins, que executen de
forma mecànica estrictes or-
dres d’ajusticiament i assassi-
nat.

Al llarg de les seves pàgi-
nes, Azouz Begag (autor tam-
bé de Le Gone du Chaâba, que va
tenir una bona acollida de
públic a França) compon un
llibre dur i esquinçat, que
descriu la commoció popular
–les constants orgies de sang
poden acabar provocant indi-
ferència– al descobrir un cap
decapitat penjat en un fanal
d’Alger, però que també se
submergeix en l’ànima del
seu protagonista: en la seva
necessitat de fugir de la mort,
de recompondre la seva vida
amorosa... De salvar-se a si
mateix, físicament i psíquica-
ment.

LLENGUATGE ESMOLAT
El passaport és d’aquests llibres
que enganxen des de les pri-
meres pàgines. Està escrit
amb un estil ràpid i amè. El
relat és dinàmic i el llenguat-
ge, esmolat, com ho són els
ganivets i les destrals amb
què els comandos integristes
assassinen.

De ben segur que el lector
que tingui a les seves mans El
passaport el llegirà gairebé
sense parar fins a l’última
pàgina. Perquè com a ésser
humà també s’alia amb qui
lluita per fugir del terror i,
amb un passaport a la mà,
començar de nou. Encara que
el preu sigui deixar-ho tot
enrere.


