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Caricatura de Trabal de Jordi Passarell

E D I C I Ó D E ‘ C O N T E S , A R G U M E N T S I E S T I R A B O T S ’

popularitzats per les actrius
de cinema de l’època, plenes
de glamur. Es tracta d’uns
personatges que poden esde-
venir una mena d’icona, com
és el cas de Leonora, la pro-
tagonista de Leonora o quan
mataven pels carrers, o el
de Sabina, a La confraria
de les Sabines, el retrat de
la qual presideix la fun-
dació en què s’arreceren
cors solitaris com el seu,
un retrat que la presen-
ta amb una actitud en-
tre casolana i heroica,
amb una mà recolzada
en un radiador ple de
mocadors que s’asse-
quen i un telèfon a l’al-
tra. Però hi ha també
contes protagonitzats
per figures d’ambients
més populars, que Tra-
bal també aconsegueix
copsar, la qual cosa de-
mostra el coneixement
que té de les absurditats
dels comportaments
humans –de l’home, de
fet–, i d’aquesta manera de-
mostra l’amplitud dels seus
registres; en una línia acosta-
da a la de Josep Pla, per
exemple, destaca el cas del
pagès que desconfia de l’exis-
tència real dels diners que ha
dipositat al banc i els vol to-
car, La desconfiança hi és tota, o
el de la cambrera que no es
pot estar de robar peces de
roba elegants que ni tan sols
pot lluir, Cleptomania, o el cas
més terrible de l’home de La

Línea, que assassina la dona i
el fill per tal de poder sortir
retratat a les revistes que tant
li agrada fullejar quan va a la
barberia (Deliri de grandeses).

I és una llàstima que la
guerra i l’exili deixés sense
continuació possible l’obra

dels components de la colla
de Sabadell. A L’esperit de
Roissy en tenim una possible
explicació, una narració re-
marcable en què la realitat i
la imaginació conviuen en
perfecta harmonia. Rois-
sy-on-Brie era el castell on es
van refugiar exiliats catalans
i castellans republicans, i en
aquest context plenament
realista, amb els noms con-
crets dels exiliats, apareix un
esperit que és no de la colla

de Sabadell, que s’avorreix al
castell, sinó de la colla de
Colom, el descobridor d’A-
mèrica; es tracta d’un esperit
afable que ha adoptat la for-
ma d’una coneguda marca de
pneumàtics, que conversa
amb Trabal i Guansé i els

confia que ell, sense la
colla, no sap on dar-la.
Si pensem que tant Tra-
bal com Oliver van mar-
xar a Llatinoamèrica, on
el primer va morir, i on
ja no va poder repren-
dre la continuïtat d’una
obra prometedora ni
l’empenta que el carac-
teritzava, trobarem una
possible explicació de
tot plegat. I és que sense
colla són ja només es-
perits sense cos, sense
iniciatives, com el cas
d’aquest remot com-
pany de Colom, que de-
ambula sense esma pel
castell. Aquests contes,
arguments i estirabots,
tràgics i alhora còmics,
elegants i alhora popu-

lars, demostren el talent i la
sensibilitat de Trabal i, de
retop, de la colla de Sabadell,
“un dels luxes més cosmopo-
lites que hem tingut en
aquest segle”, segons apunta
amb encert Quim Monzó al
pròleg del llibre.

Francesc Trabal, Contes,
arguments i estirabots.

Fundació La Mirada.

Sabadell, 2003.

L’autor que no es va perdre
E l gran Trabal ha aconse-

guit esdevenir un clàssic
gràcies a la bona recep-

ció que la seva obra ha tingut
en diferents generacions de
lectors. Si el narrador de Sa-
badell va patir el desastre de la
guerra i la intransigència
franquista –mai no va voler
tornar de l’exili–, la seva obra
només es va poder conèixer a
través de les primeres edicions
o de la reedició de Vals que
Selecta va fer el 1956. A la dè-
cada dels seixanta, els asses-
sors de Seix Barral Joan Petit,
Gabriel Ferrater i J.M. Castellet
editaven en traducció castella-
na Vals i Judita abans que Edi-
cions 62 reedités aquesta últi-
ma novel·la el 1972. Però la
gran recuperació del narrador
la van fer Quim Monzó i Jau-
me Vallcorba, que, des de co-
mençament dels anys vuitan-
ta, mantenen una periòdica

publicació dels seus llibres a
Quaderns Crema, amb títols
com ara L’any que ve, De cara a la
paret, Era una dona com les altres,
Hi ha homes que ploren perquè el
sol es pon, L’home que es va perdre,
Quo vadis, Sànchez?, Temperatura
i Vals. A aquesta feina sistemà-
tica d’acostar al lector un dels
nostres narradors més origi-
nals, cal afegir les edicions de
la Fundació La Mirada, que ha
presentat llibres complemen-
taris com Una conversa amb Joan
Miró, la divertida peça teatral
Tres arguments i aquests Contes,
arguments i estirabots, amb un
brillant pròleg de Quim Mon-
zó i a cura de Miquel Bach, el
mateix autor de l’important
assaig La colla de Sabadell. Entre
el noucentisme i l’avantguarda,
que es va publicar ara farà un
any. El genial narrador ha
tingut admiradors al llarg del
segle XX. Carles Riba va consi-

derar Judita “una petita obra
mestra” i Manel de Montoliu
va dir que “sota una aparença
modesta i sense pretensions,
l’obra de Trabal és una de les
més notables visions humo-
rístiques”. La ironia i el sar-
casme, l’estil planer i net, la
combinació entre classicisme
i avantguarda i la sagacitat
que tant l’acosta a un altre
mestre modern com ho és
Quim Monzó, ha assolit al
llarg dels darrers vint anys
l’elogi dels crítics més presti-
giosos de la nostra literatura,
com ara Joan Triadú, Carme
Arnau, Julià Guillamon, Va-
lentí Puig, Anton Espadaler i
Lluís-Anton Baulenas, entre
d’altres. L’autor de la magis-
tral Vals s’ha salvat per mèrits
propis de la llosa de l’oblit. A
més, els seus contes i les seves
novel·les saben provocar ad-
dicció. (David Castillo)


