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Josep M. Muñoz Pujol ha escrit la biografia d’Agustí Duran

L’arxiver Duran i Sanpere
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Josep M. Muñoz Pujol,
Agustí Duran i Sanpere.

Temps i memòria. Proa.

Barcelona, 2004.

T
emps i memòria és
l’encertat subtítol de
la biografia que el
metge i dramaturg
Josep M. Muñoz Pujol

ha dedicat a qui fou director de
l’Institut d’Història de Barcelo-
na i de l’Arxiu Històric de la
Ciutat. Agustí Duran i Sanpere
(1887-1975). Nascut a Cervera
en el si d’una família benes-
tant, va dedicar tota la vida a
recuperar el passat i acostar la
història als seus conciutadans.
Des de la seva col·laboració
inicial, quan encara era ben
jove, en la constitució del ser-
vei d’investigacions arqueolò-
giques de l’Institut d’Estudis
Catalans, la vida de Duran, i
així ho explica Muñoz Pujol, va
ser una constant participació
en projectes que van des del
Servei de Protecció d’Arxius
que la Generalitat impulsava
en els anys 30 fins al Museu
d’Arts i Indústries Populars del
Poble Espanyol.

Muñoz, que reprèn en
aquest llibre l’estil de recreació
literària que ja havia assajat
amb la vida de Joan Fuster a El
falcó de Sueca, ha sistematitzat

la biografia d’Agustí Duran en
tres apartats que, substancial-
ment, es corresponen amb els
anys d’abans de la República,
el període de la Catalunya au-
tònoma i els difícils anys del
franquisme.

L’obra, que barreja l’anècdo-
ta personal amb la descripció
històrica, constitueix una no-
table crònica del període his-
tòric que va viure Agustí Du-
ran i Sanpere. L’autor no tan
sols ens acosta a la personalitat
del seu biografiat, sinó que
també traça un documentat

perfil del seu temps, en què
desfilen, un darrere l’altre,
personatges tan coneguts com
ara Gaziel, Pere Bosch i Gim-
pera, Martí de Riquer i Pierre
Vilar.

Probablement, la part més
destacada del llibre és la que
l’autor dedica a descriure les
dificultats del període de
guerra –amb l’enorme feina
realitzada per Duran en la sal-
vaguarda del patrimoni cultu-
ral català– i postguerra, quan
Agustí Duran ha d’afrontar un
consell de guerra i decidir-se a

defensar la cultura catalana
malgrat l’acció genocida de la
dictadura.

Ha explicat Jaume Fabre a Els
que es van quedar (Publicacions
de l’Abadia de Montserrat,
2003) que “llegint alguns tex-
tos que s’han publicat a Cata-
lunya sobre el canvi que va
suposar l’any 1939, es podria
pensar que el país va quedar
paralitzat”. Res més lluny d’ai-
xò, com es dedueix també del
llibre que ha escrit Josep M.
Muñoz Pujol. Malgrat l’enor-
me cruesa de la repressió
franquista i la magnitud de
l’exili, la vida a Catalunya va
continuar després de la desfeta
del 1939.

ELS QUE ES VAN QUEDAR
La població va oscil·lar entre el
col·laboracionisme d’uns
quants i l’adaptació de la ma-
joria. Entre els molts que es
van quedar –Fabre recull una
llarga llista que va des de Sal-
vador Espriu i Marià Manent
fins a Josep M. de Sagarra i Se-
bastià Gasch– hi ha Agustí
Duran i Sanpere. La societat
catalana d’avui no tan sols és
hereva dels que van marxar a
l’exili, sinó també del que van
fer els que és van quedar. He-
reva d’aquells que, com Agustí
Duran i Sanpere, van saber
adoptar el que Muñoz Pujol
descriu com una actitud aco-
modatícia simulada que havia
de servir per no cedir en res.

A S S A I G

Josep Perelló Palau, Teoria de
l’‘striptease’ aleatori. Tres i

Quatre. València, 2004.

N o hi ha res de més erroni
que pretendre separar la
creació de la investiga-

ció científica. Més que acu-
mulant dades o forçant expe-
riments, la ciència és un pro-
cés que avança proposant hi-
pòtesis audaces que són fruit
de la imaginació dels cientí-
fics. Vagin per endavant
aquestes paraules per presen-
tar el darrer llibre de Josep
Perelló Palau, doctor en física
i autor de Versos sobre la papi-
roflèxia matemàtica i boles pelu-
des en mètrica d’espai-temps.

En el seu darrer llibre, Pe-
relló formula una proposta
de divulgació científica que
ens ofereix un exercici d’i-
maginació en què la ciència
va de bracet de les arts. La se-
va pretensió és mostrar-nos
que la imaginació del cientí-
fic és una condició indispen-
sable en l’avenç de la ciència.
L’assaig, un divertiment allu-
nyat de les veritats absolutes i
les ínfules transcendentals,
reuneix dues coses aparent-
ment tan dispars com els jocs
d’atzar i la fe. El resultat és un
assortit d’enunciats que
transcorren entre les propos-
tes d’indeterminació dictades
pel físic Heisenberg i les dis-
sertacions metafísiques avan-
çades pel creient Pascal. X.F.

Daniel Sibony, Oriente
Próximo. Psicoanálisis de un

conflicto. Traducció de Núria
Viver. Paidós.

Barcelona, 2004.

L a lluita entre àrabs i
jueus a Palestina és el
conflicte de més llarga

durada del darrer segle. L’ar-
ribada d’Ariel Sharon al poder
el febrer del 2001 va suposar
la fi del procés de pau i de les
esperances que en bona part
havien mort amb l’assassinat
del primer ministre Yitzhak
Rabin el novembre del 1995.
Ara com mai sembla, doncs,
que el conflicte de Palestina
sigui insoluble. És per això
que l’assagista francès Daniel
Sibony ens proposa compren-
dre les arrels més inconscients
del conflicte per explorar
nous camins de pau. D’una
banda, l’autor aborda la con-
flagració a partir de la patolo-
gia pròpia de cada un dels ac-
tors. No tan sols la dels àrabs i
els jueus, sinó també la dels
testimonis occidentals que
basculen entre el culte a la
víctima i la denúncia de l’is-
lamisme.

D’altra banda, Sibony ens
proposa transformar la ma-
teixa idea de solució. S’imagi-
na, ens diu, una solució com
un final del conflicte. La solu-
ció, però, serà una pau em-
brionària que dependrà del
que uns i altres faran i diran.
Serà el moment de superar la
idea de possessió d’una terra
que per a jueus i palestins s’ha
convertit en una obsessió. X.F.

Quin pal de vida!
N A R R A T I V A

J . M . H E R N Á N D E Z R I P O L L

Ramón de España,
Calidad de vida.

Planeta. Barcelona, 2004.

N
o val la pena viure
d’aquesta manera.
De debò. A través de
les seves ulleres ro-
dones, en aquest

llibre Ramón de España dóna
una visió distorsionada de la
realitat, que no una caricatu-
ra, convertint-nos a tots en
persones acomplexades i assa-
sins en potència. Evident-
ment, es tracta d’una pers-
pectiva de tebeo, inspirada en
negres influències americanes
i thrillers de sèrie B, amb què
l’autor vol aïllar la incògnita
que es tanca al darrere de les
tres paraules que formen el
títol: Qualitat de vida.

La setena novel·la de Ramón
de España ens diu que la l’es-
mentada qualitat no existeix,
que sempre falla alguna cosa,
o més d’una. I per conven-
ce’ns, converteix el llibre en
un bany de sang, en una espi-

ral de violència incontinguda,
de fòbies, de traïcions (invo-
luntàries o no), d’errors, de
vides equivocades..., del bo i
millor de cada casa. No hi ha
dubte que l’autor ho reflecteix
a través d’un mirall deformat
(trencat?) que transforma ho-
mes i dones en personatges
amb un pal de vida –de la
qualitat ja no em parlem!–.
Tots els seus protagonistes
militen en un estereotip di-
buixat a priori, triats com un
exemple grotesc d’algunes
tribus tan properes per a De
España com els periodistes
(curioses definicions les que fa
dels lectors i directors de dia-
ris), novel·listes i dibuixants i
guionistes de còmics.

IRONIA I HUMOR NEGRE
Entre tota aquesta amanida
russa de personatges frustrats
pels motius universals, Ra-
món de España llança l’acció
cap a una ràbia desbocada
que intenta raonar amb ar-
guments plens d’ironia i
d’humor negre d’alt percen-
tatge (com el cacau). El resul-
tat és una novel·la inconstant,
plena d’alts i baixos per culpa

d’aquesta fal·lera que té l’au-
tor de tallar l’acció i bifur-
car-la amb històries paral·le-
les plenes de somnis trencats
i crims inversemblants. I és
entre tot aquest embolic de
bucles narratius, alguns tan
avorrits com la classificació
de les models que surten a
Fashion TV i alguns tan ab-
surds com el fet de pregun-
tar-se per què els telèfons es
diuen mòbils si no es mouen,
és on l’autor es desfoga a gust
retratant analògicament els
clarobscurs socials, però po-
sant especial èmfasi en la po-
lítica, la premsa, la ciutat de
Barcelona, el catalanisme i,
sobretot, el futbol. Aquí no se
salva ni Déu.

Quatre homes centren l’ac-
ció. Cadascun actua des de les
ombres d’una personalitat
turmentada i les seves vides
semblen posades en mans del
destí més que en les seves
pròpies. Amb el rerefons de la
Guerra de l’Iraq, Ramón de
España ens demostra la nova
teoria que diu que en tres
amics a la rodona hi trobaràs
de tot: tràfic de blanques, ne-
gocis fraudulents i sanguino-

lentes revenjes personals vis-
cudes sota el denominador
comú de la falta d’amor.

Tots els seus personatges
semblen tallats pel mateix
patró. O, si més no, el seu
encadenat racional segueix
pautes comunes. Tots són uns
freaks, fins a l’apuntador,
s’expressen amb un lèxic si-
milar i, ja sigui un assassí en
sèrie, del redactor en cap d’un
diari o d’un poli més corrupte
que Roldán, tots parlen el
mateix idioma.

HISTÒRIES CREUADES
El mèrit de la novel·la, però,
està en com De España inten-
ta descabdellar la teranyina
d’històries que ha anat tei-
xint pàgina rere pàgina. I si es
complica la vida desenvolu-
pant quatre històries alhora
(creuades, no paral·leles), en-
cara se l’embolica més a l’ho-
ra de resoldre-les. Però, això
sí, ho fa de manera equilibra-
da: dues acaben bé i dues
malament. O és a l’inrevés?
Potser arribats a aquest punt
ens hem de preguntar per la
qualitat de vida i si, algun dia,
l’aconseguirem.


