
◆ C U L T U R A ◆ XIII
A V U I

dijous

18 de novembre del 2004

CRISTINA CALDERER

Jordi Herralde publica una nova recopilació d’articles

El referent
A S S A I G

D A V I D C A S T I L L O

Jordi Herralde,
El observatorio editorial.

Pròleg de Rodrigo Fresán.
Adriana Hidalgo editora.

Buenos Aires, 2004.

E
n la festa de lliura-
ment del darrer pre-
mi Herralde de no-
vel·la, un dels col·lec-
tius que omplien el

local on se celebra la tradicio-
nal festa era el dels joves edi-
tors. Infinitat de professionals
s’acosten al patró d’Anagrama,
de la mateixa manera que els
lectors han acabat comprant
els llibres per les cobertes d’una
editorial que pràcticament no
ha canviat de disseny des del
1969, quan es va fundar l’em-
presa. 35 anys d’evolució que
també han transformat el se-
gell mentre el públic canviava
cap a nous interessos. Des dels
anys de protagonisme de l’as-
saig polític fins al reialme de la
novel·la passant per les èpoques
contraculturals i per les crisis
que van servir per definir un
model mentre el panorama de
l’edició s’omplia de naufragis,
des dels grans grups fins als
independents petits. Herralde,
fidel al seu model, amic dels
seus amics i ortodoxament he-
terodox, ha sobreviscut i avui és
el mestre indiscutible de l’edi-
ció peninsular i hispanoameri-
cana i un dels millors d’Europa.

El nou volum que presenta
l’editorial argentina Adriana
Hidalgo, és complement, conti-
nuació i ampliació d’altres vo-
lums anteriors com ara les edi-
cions mexicanes Flashes sobre es-
critores i Opiniones mohicanas, que
va tenir edició a Barcelona de la
mà d’El Acantilado. Els darrers
anys Herralde ha diversificat la
seva tasca d’editor amb la de
conferenciant i articulista,
malgrat mantenir els seus hà-
bits, que queden reflectits en
un llibre que és un quadern de
bitàcola, especialment en capí-
tols en què detalla la seva ma-
nera de treballar o d’escriure,
sempre a mà perquè no sap
utilitzar l’ordinador, com no
sabia fer-ho amb la màquina
d’escriure. D’una manera me-
tòdica, l’editor manté un ritme
inassumible sense una discipli-
na. El observatorio editorial també
serveix per mostrar els seus
gustos i fílies –poques fòbies,
no és gens dogmàtic ni rancu-
niós–, però sobretot per ense-
nyar-nos l’amor i devoció que
sent per la literatura, en un re-
pàs que toca alguns clàssics
contemporanis, com ara Albert
Cohen i Nabokov, fins a alguns
dels sud-americans més nota-
bles del final de segle, com l’e-
nyorat Roberto Bolaño i els Pa-
blo Pérez, Copi, Lemebel, Piglia
i Alan Pauls, sense oblidar l’a-
nomenat dream team britànic
–Herralde és un apassionat de
l’esport i utilitza habitualment
símils esportius–, el seu vell
company Javier Pradera o al-

guns dels autors de diferents
gèneres que fa dècades que es
mantenen a Anagrama (Magris,
Bourdieu, Carver, Kapuscinski i

Bukowski). Una part d’aquests
articles van ser publicats al
nostre suplement.

La coherència i la línia, la

intencionalitat i la capacitat
d’adaptació han fet que aquest
editor revolucioni el panorama
d’una indústria dins un país
que no és Alemanya ni França
en l’índex de lectors i que eco-
nòmicament tampoc és el Japó.
Tot des d’un pis no gaire gran
de Sarrià, que contrasta amb els
despatxos dels edificis imper-
sonals de moltes de les grans
factories editorials. Flexible i
amb els ulls oberts com els d’un
nen, Herralde no és una perso-
na d’homilies ni un tossut. Si
una cosa no funciona, canvia i
no s’obsessiona. El seu costat
femení i una guàrdia pretoria-
na formada per un equip gai-
rebé íntegrament de dones el
custodien. Potser aquesta és
una de les seves armes i millors
virtuts –com passa amb l’equip
d’Eliseu Climent–. El gran can-
vi d’Anagrama és indetectable
per a un daltònic. Les mateixes
portades des del 1969, que a
partir de les marrons –que en-
cara es conserven en la col·lec-
ció d’assaig que va començar
també en català– han passat a
atorgar una presència més gran
a les grises de narratives hispà-
niques i a les grogues de nar-
radors internacionals (“la febre
groga”, com l’anomena la com-
petència). Un altre dels factors
de l’èxit és la lectura, que el fa
conèixer tots els seus llibres,
contravenint l’adagi que diu
que “si els editors llegissin el
que publiquen publicarien
menys”. Herralde és un lector
incansable i de la intimitat de
la lectura n’ha extret l’amor
pels llibres, per les històries,
per la bohèmia que s’escapa de
l’interès estricte de l’empresa.
Per aquest motiu no resulten
estranys els comentaris cari-
nyosos, d’afecte, el somriure
còmplice que desprenen tots
aquests articles.

El rector i el paleta
N A R R A T I V A

B E R N A T N A D A L

Jaume Santandreu, Catedral
amb armaris. Llibres de

L’Índex. Barcelona, 2004.

J
aume Santandreu (Ma-
nacor, 1938) és un es-
criptor atípic, com ho
és la seva peripècia vi-
tal. Va estudiar al Se-

minari Diocesà de Palma i va
ser –d’entre els més brillants
alumnes– seleccionat per aca-
bar els estudis a La Sapiència,
lloc on l’Església destinava els
privilegiats. Ja ordenat mossèn
va residir un temps a sa Pobla
i, posteriorment, va partir cap
al Perú, on entrà en contacte
amb la veritable pobresa i amb
moviments reivindicatius que
no es veien en el franquisme
de la gairebé idíl·lica Mallorca
de l’època.

D’ençà del retorn a Mallorca
ha estat, per compromís, un
lluitador en favor dels drets
bàsics de l’ésser humà i, per
necessitat vital, un escriptor.
Poeta de soca-rel, ha cultivat la
narrativa i ha obtingut impor-
tants premis literaris. Fa pocs
mesos va ser guardonat amb el
premi Terenci Moix de narra-
tiva gai-lèsbica amb Catedral
amb armaris, llibre que, a Ma-
llorca, està assolint nivells

considerables de vendes. Re-
cordem que fa uns dies va ser
finalista al premi Vicent A. Es-
tellés de poesia.

Catedral amb armaris ens re-
lata la història d’un rector
d’uns 35 anys, d’un poblet de
Mallorca, que té un afer –di-
guem-ne emotivo-sensual–
amb un paleta que treballava
en obres de reforma del sostre
de l’església. Aquest seria el
punt de partida i el motiu per,
com diem a Mallorca, debanar
la troca i analitzar una sèrie de
situacions complexes que es
donen en l’estament eclesiàstic.

UNA DENÚNCIA IMPACTANT
La que podria ser considerada
una novel·la convencional es
converteix en una impactant
denúncia a l’estil del Jo acuso,
d’Émile Zola, només que diri-
gida als estaments eclesiàstics.
És probable que la publicació
d’aquesta novel·la assagística
tingui, almenys a Mallorca,
conseqüències.

Santandreu parteix d’un fet
real. Un incident que potser
coneixia molt poca gent i que,

gràcies a una carta del bisbe
de Mallorca, tot demanant
disculpes en nom de l’Esglé-
sia, va esdevenir un debat pú-
blic i una notícia de gran re-
lleu en una societat petita
com és la mallorquina. El
narrador parteix de la pre-
missa que si el bisbe no ha-
guera fet públic l’esmentat
escrit poca gent hauria cone-
gut els fets i no hauria existit
l’escàndol. A la novel·la es
proposa que l’esmentat escrit
va néixer arran d’un parany
perfectament preparat per un
exrector del seminari com a
revenja contra el jove rector.

És cert que tot això ens
porta a reminiscències
nord-americanes d’abusos se-
xuals de religiosos catòlics a
menors d’edat i que molts dels
mitjans de comunicació han
censurat a l’autoritat catòlica
que tapés els fets. Santandreu,
però, que vol presentar l’ho-
mosexualitat com un fet nor-
mal i a més a més corrent dins
el clero, no defensa ni justifica
els abusos sexuals, però sí du-
es coses bàsiques. Una, el fet

de poder ser mossèn i homo-
sexual, situació que tanmateix
es dóna. I dues, el fariseisme
de l’Església, sobretot dels alts
estaments.

La narració està dividida en
dues parts i cadascuna en di-
versos capítols. La primera fa
referència –molt paral·lela–
als fets reals que suposada-
ment van ocórrer al Port de
Felanitx, encara que el nom es
camufla con “un poble de la
serra”. Ens mostra l’abatiment
d’un mossèn del qual s’ha fet
pública l’homosexualitat i que
està espantat per les reacci-
ons, sobretot les de la seva fa-
mília, que ignorava la seva
condició.

BASAT EN FETS REALS
A poc a poc surten altres per-
sonatges, un que seria l’alter
ego del mateix autor, altres,
com ara Don Mateu i l’arxi-
prest exrector del seminari,
que per referències o descrip-
cions podrien ser identifica-
bles en la vida real, però no es
donen els noms vertaders,
que, de fet, no interessen més

que als “especialistes en cate-
drals amb armaris”. La segona
part del llibre ens relata, des
d’uns escrits del mossèn au-
tor de l’empaitament al pale-
ta, el seu desterrament al País
Valencià i la seva consagració
com a catedràtic en homose-
xualitat quan es dedica a fer
de xapero en condicions es-
pecials que no detallarem per
servar el suspens del llibre.

Una obra, amb un final
molt encertat, diríem que
màgic, que posa en primera
plana uns estaments fins ara
intocables. No entra a qües-
tionar la visió del clero de
convent ni de l’estament fe-
mení de l’Església. Es tracta,
bàsicament, d’una sortida de
l’armari, però de l’armari
gran.

Jaume Santandreu ens ob-
sequia amb una història for-
ta i compromesa. La seva
lectura no és fàcil a causa del
treballat barroquisme del
llenguatge que utilitza, la
gran quantitat d’adjectius i
de metàfores. De fet es tracta
d’un indissimulat text de
poeta. Alhora, la trama és
apassionant i aconsegueix
que costi de deixar el llibre
fins que l’heu acabat. Dos
ingredients característics de
l’indomable escriptor mana-
corí, deixeble de Miquel Àn-
gel Riera.


