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L’hel·lenista Antoni Rubió i Lluch

El llegat grec
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Rubió i Lluch
estudia amb
detall, en la
primera part
del volum,
la figura de
Roger de Flor
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D
e la mà d’Eusebi
Ayensa les editori-
als Curial i Abadia
de Montserrat han
recuperat un vell

treball d’Antoni Rubió i Lluch
(1856-1937) sobre el record
dels catalans en la tradició
popular, històrica i llegendà-
ria de Grècia. El text, redactat
l’any 1926, no només havia
quedat inèdit, sinó que va ro-
mandre perdut fins que l’ar-
ribada dels fons de la Institu-
ció Patxot a Montserrat, a
principis dels anys noranta, va
permetre de retrobar-lo. El lli-
bre, del qual fins ara només
se’n coneixia l’existència a
través d’alguna referència del
mateix autor, és el resultat de
més de mig segle de treball de
qui va ser considerat un emi-
nent hel·lenista. La dominació

catalana a Grècia,
país del qual Ru-
bió va ser cònsol
durant 20 anys,
va ocupar bona
part de la seva ac-
tivitat, tal com ho
reflecteixen la
cinquantena de
treballs dedicats a
estudiar l’Orient
català. Rubió va
culminar en l’o-
bra que presen-
tem una trajectò-
ria que havia ini-
ciat a principis
del 1884 amb la
consulta de les
fonts documen-
tals de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó
i que, més enda-
vant, va comple-
tar amb l’estudi
sobre el terreny
de les restes mo-
numentals i folk-
lòriques deixades
pels almogàvers
en terres gregues.

La figura de Ro-
ger de Flor, que Rubió qualifi-
ca com la personalitat més al-
ta i llegendària de totes les
d’aquella fantàstica odissea, és
estudiada amb detall en la
primera part del volum. La
seva arribada a Constantino-
ble al capdavant dels almogà-
vers el setembre del 1303 per
fer front als turcs, les seves
relacions amb la família im-
perial –i particularment el

seu casament amb la neboda
de l’emperador bizantí– i la
seva mort a mans del baliseus
Miquel IX són alguns dels epi-
sodis examinats per Rubió,
que en ressalta els paral·lelis-
mes amb el Tirant. La cone-
guda Venjança Catalana, con-
seqüència directa de la mort
de Roger de Flor, ocupa la part
central de la monografia, en
què l’autor ressegueix amb

detall la pervivèn-
cia de la mala fa-
ma dels catalans
en la tradició lite-
rària i folklòrica
de Grècia. El text
prossegueix ras-
trejant, a mena de
veritable contra-
punt a les cruel-
tats d’aquell esca-
mot de dimonis,
l’heroisme de la
Companyia Cata-
lana i la no menys
llegendària bata-
lla de Cefís, que
iniciava, amb la
victòria sobre l’e-
xercit franc, el
domini català en
el ducat d’Atenes
i Neopàtria.

La publicació
de l’obra de Ru-
bió i Lluch coin-
cideix en el
temps amb l’edi-
ció d’Una profesión
peligrosa, un deli-
ciós i documen-
tat volum de

l’hel·lenista italià Luciano
Canfora que examina les difí-
cils relacions entre filosofia i
política en la societat antiga.
Fer del pensament una pro-
fessió i qüestionar l’ordre de
la ciutat, explica l’assagista
italià, significava en el món
antic exposar-se a un greu
perill. La figura de Sòcrates,
condemnat a mort per no
creure en els déus de la ciutat,

serveix a Canfora per qües-
tionar la infal·libilitat del ju-
dici de la majoria. A continu-
ació Luciano Canfora con-
fronta l’ideal monàrquic de
Xenofont amb la ciutat go-
vernada pels filòsofs que Pla-
tó teoritzava a La República. El
recorregut de Canfora abasta,
igualment, els perills que va
viure l’assenyat Aristòtil en
un món que, amb Alexandre,
s’havia d’abocar a l’arriscat
replantejament de la tradició.
El gest radical d’Epicur i Lu-
creci, que en combatre la tesi
de la immortalitat de l’ànima
subvertien el sentit comú del
seu temps, serveix Canfora
per evidenciar, un cop més, la
filosofia com una perillosa
professió. Més endavant, amb
el cristianisme, explica final-
ment l’autor italià, la situació
encara havia d’empitjorar,
com ho mostra l’assassinat a
principis del segle V de la ne-
oplatònica Hipatia per una
multitud fanàtica guiada per
Ciril, bisbe d’Alexandria. En
la ciutat cristiana les tensions
entre filosofia i política no
van ser menors que en la ciu-
tat pagana i, de fet, assenyala
l’hel·lenista italià, s’hi prefi-
guren molts dels conflictes
ulteriors que han enfrontat
els intel·lectuals i el poder.

Sargantanes
de l’Amèrica profunda

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

La novel·la
és molt
versemblant,
malgrat la
sordidesa de la
història que
s’hi explica

J.T. LeRoy, Sarah. Traducció
d’Armand Carabén. Llibres

de l’Índex. Barcelona, 2002.

S
arah és una novel·la
pertorbadora, estra-
nya, intensa, d’un
cru realisme poètic.
En certa manera re-

sulta sorprenent per la jo-
ventut de l’autor, escrita, se-
gons manifesta LeRoy, als 19
anys. LeRoy explica en una
entrevista telefònica que va
començar a escriure als 15
anys com a teràpia recoma-
nada pel seu psiquiatre. Ha
publicat narracions curtes a
New York Press, Spin i Nerve,
aplegades posteriorment amb
el títol The Heart is Deceitful
above All Things. Fill de mare
prostituta, LeRoy va marxar
de casa als 13 anys i va optar
per exercir la prostitució ves-
tit de noia, amb el propòsit
d’emular la seva mare. Sarah,
segons l’autor, té molt de no-
vel·la autobiogràfica.

Un noiet de 12 anys, trans-
vestit de noia, de cabellera
rossa i rinxolada, amb l’as-
pecte de Shirley Temple, es
prostitueix en una zona d’a-
parcament de camions de

l’Amèrica profunda. Com una
sargantana més, treballa de
meuca a les ordres de Glad, el
proxeneta bo i considerat que
té cura dels seus pupils i pu-
pil·les, un mestís indi chac-
taw. El noi viu amb la seva
mare, Sarah, que ell adora i
que també fa de puta. Sarah
és una dona jove, alcohòlica i
drogoaddicta.

Un dia el noi-noia abandona
Glad per anar a fer de meuca
a Virgínia Occidental, a l’a-
parcament de Les Tres Cros-
ses, domini del macarró Le
Loup, un home brutal, dur i
perillós. Allí estableix relació
amb Pooh, la noia de Le Loup,
de qui rep cops de puny per
besades. Després de passar per
una estranya iniciació davant
Santílop, un antílop sant al
qual després de mort li creix
la cornamenta, el noi, amb el
nom de Sarah, esdevé una
mena de santa miraculosa,
endevinaire del futur, fada
propícia, capaç de caminar
sobre les aigües. Quan els seus
poders van de baixa i el negoci
se’n ressent, Sarah decideix
abandonar Le Loup amb la
complicitat de Pooh (en reali-
tat la seva enemiga) i l’ajuda
de Lymon, un pederasta con-
victe, el qual acaba descobrint
que Sarah és un noi.

Le Loup, decebut pel desco-
briment (estimava la santeta),
castiga Sarah a fer de prostitut
mascle, sota la supervisió de
Stacey, un pinxo decrèpit. Sa-
rah, ara amb el nom de Sam,
cau en els abismes de l’alcohol
i les drogues fins que Glad
envia dues dones disfressades
de camioners a rescatar-lo. Al
final de l’aventura, tant Glad
com Sarah s’adonen que res
no pot ser com abans i el noi
queda enfrontat al futur in-
cert de l’edat adulta.

Literàriament Sarah remet
als autors nord-americans que
han tractat el sud profund i
als escriptors de la literatura
underground, amb la particula-
ritat que el protagonista del
relat de LeRoy conserva la
candidesa d’un Tom Sawyer i
Huckleberry Finn. La novel·la,
narrada en primera persona,
té un dring inqüestionable de
versemblança malgrat la sor-

didesa de la història, tant pels
seus personatges, macarrons,
prostitutes, camioners i d’al-
tres, com per l’exotisme de
l’ambient, amb menjars es-
tranys, llocs pintorescos i, so-
bretot, la barreja punyent de
màgia i religió.

QUI ÉS J.T. LEROY?
Un aspecte col·lateral del lli-
bre que comentem fa referèn-
cia a la veritable personalitat
de l’autor, atès que J.T. LeRoy
defuig les entrevistes cara a
cara, no assisteix a la presen-
tació dels seus llibres i segons
sembla ningú no l’ha vist en
persona. Aquesta situació ha
fet pensar a alguns periodistes
culturals, que l’han perseguit
infructuosament, si J.T. LeRoy
existeix realment. Ens pre-
guntem si el jove escriptor no
és algú que s’amaga en la línia
d’un Salinger o del nostre
anacoreta de l’Eixample Mi-
quel Bauçà o si, en canvi, no és
un heterònim d’algun escrip-
famós que es reclou en l’ano-
nimat. Sigui com sigui, als
efectes del lector, tant si J.T.
LeRoy existeix com si no, Sarah
és una novel·la excel·lent, pot-
ser un pèl fulletonesca i deli-
rant; en tot cas, però, com la
mateixa vida. Un advertiment
final: Sarah pot ferir la sensi-
bilitat dels lectors delicats.


