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‘Ex-libris’ d’Eduard Girbal Jaume

Un cromo modernista
N A R R A T I V A

J O R D I L L A V I N A

Ens trobem davant
d’una novel·la
mitjaneta, sense
gaires pretensions

Eduard Girbal Jaume,
L’estrella amb cua.

Edició d’Enric Casasses.
Edicions de 1984. Barcelona, 2005.

E
nric Casasses confessa en el
pròleg d’aquest llibre que ha
descobert Eduard Girbal
Jaume –un modernista una
mica inclassificable; nascut

el 1881 a Girona i mort a Barcelona el
1947– gràcies a Josep Pla. Deia Pla,
referint-se a Girbal: “La seva prosa és
com la de Víctor Català però conver-
tida en cromo –un cromo que ho
conté tot, en què no falta res, en què
la manera és portada amb la punta de
l’espasa amb una minuciositat per-
fecta–”. I, les coses com siguin, es
tracta d’una definició molt afinada,
sobretot a partir de la proposició
concessiva o, encara més, a partir de
l’incís –no trobo per on es pot agafar,

en canvi, que la prosa de Girbal s’as-
sembla a la de la senyora Albert–. Un
cromo, pel que n’hem llegit, no pas en
un sentit despectiu –com quan es
parla d’un home fet un cromo, que és el
mateix que el clàssic ecce homo o el seu
derivat popular axioma–-, sinó en una
accepció diguem-ne formal. Girbal
Jaume ens dóna un relat certament
estilitzat, que no abusa gens (ni mica)
de les descripcions, que planteja uns
personatges però que, satisfet de l’es-
bós, no els desenvolupa gaire (fora de
l’entranyable Maurici, el tonto). Potser
per això a mi, llegint aquesta seva pri-
mera novel·la –confesso que he desco-
bert Girbal Jaume gràcies a Casasses–,
l’estrella m’ha recordat molt més les
novel·les de Trabal –Hi ha homes que
ploren perquè el sol es pon, per exemple–
que no pas les de Víctor Català o Pru-
denci Bertrana. Potser Girbal Jaume
m’ha fet pensar en Trabal per les seves
crides constants al llegidor (“tal vega-
da, lector”) per tal de reconèixer que
tal cosa no la sap, o que tal altra encara
no és moment d’avançar-la.

LA MANERA LITERÀRIA DE GIRBAL
A veure si m’explico. En Girbal Jaume
hi ha, com en un sumari poc desen-
rotllat, alguns dels conflictes temàtics
més encesos del Modernisme català.
Especialment, la lluita entre l’indivi-
du i la massa –i la de l’individu contra
un medi hostil–, però també la tensió
entre superstició popular i llei religi-
osa, la relació entre la bella i la bèsti-
a... Sí, això fa que aquesta novel·la
sembli pròxima a Solitud, a Josafat, fins
i tot a Els sots feréstecs. Però d’altra
banda, “la manera és portada amb la
punta de l’espasa amb una minucio-
sitat perfecta”. Vet aquí la manera. La
manera de Girbal té poc a veure amb
la d’aquests monstres modernistes. Re-
corda –hi insisteixo, i fins diria que

poderosament– la manera de Trabal.
Més ben dit, la manera literària del
sabadellenc faria pensar, més aviat, en
la d’aquest gironí de mare felatxinera,
que va viure un temps a la ratlla del
país (a Alacant). Un personatge ben
curiós, que va dedicar també molts
esforços al vers. Es veu que una vega-
da, corria l’any calent de 1906 (el d’Els
fruits saborosos, ves per on), i el senyor
Girbal va guanyar set dels vuit premis
en uns Jocs Florals de la ciutat de Ba-
dalona. Per camuflar una mica la cosa,
es va haver d’inventar, de pressa i
corrents, uns quants pseudònims –o,
segons com es miri, heterònims–. Ben
parit, Eduard Girbal Jaume.

En el poble no identificat d’Oratjol
–situeu-vos a la comarca del Solso-
nès– s’ha anunciat l’arribada d’una
estrella amb cua. Es tracta, doncs,
d’un fenomen astronòmic que tindrà
una inestimable transcendència soci-
al (en un poble en què, d’habitud, hi
ha poc moviment). Si durà cua o no,
l’estrella, això ho sabrem al final. I ja
està. Aquest és l’acudit que motiva

l’arrencada, el desenvolupament i el
final de la novel·leta. Bé, no és ben bé
així. Girbal Jaume aprofita l’espai per
proporcionar-nos un panorama orat-
jolià. Hi ha uns quants personatges
interessants: el capellà, que mirarà de
contrarestar la superstició popular
respecte a l’adveniment de l’estel. El
mestre, que mira de fer més o menys
el mateix, però amb unes altres eines.
La tiradora de cartes, que embolica
extraordinàriament la troca i compli-
ca la relació entre els joves que l’han
anat a veure. La Magdalena, la bella. I
en Maurici, la bèstia –el “fill imbècil”
de cal Taurons.

En Maurici, imbècil i tot, s’encate-
rina de la Magdalena. La Magdalena és
de les poques (i dels pocs) que no el
donen per la seguida. A mitja novel·la,

la noia es casa. En Maurici es queda de
pasta de moniato (perquè es casa amb
un altre, esclar). Cap al final de la no-
vel·la, el marit encara no ha sigut prou
bo per prenyar-la. Hi ha un cert ner-
viosisme popular. L’estrella apareix.
Aviam si durà cua...

UNS QUANTS MOMENTS DE GRÀCIA
Lingüísticament, l’obra compta amb
uns quants moments de gràcia. Hi
surt un papissot, i la manera de re-
produir-ne la parla és la mateixa que
fa servir la Rodoreda al conte Zerafina.
El sermó del capellà està confegit en
una sintaxi llatinitzant, i conté un
acudit divertidíssim, d’exegesi d’un
passatge bíblic. Fins i tot Girbal de-
tecta les crosses lingüístiques dels ha-
bitants d’Oratjol, com quan algú diu
de no recordo què que estan davant
d’un fet històric...

El gironí gasta molta ironia, i de la
fina. Hi ha una pàgina en què es cons-
titueix una comissió, que presideix,
com correspon, “el més incapaç de
tots”. Magnífic. Ens trobem davant

d’una novel·la mitjaneta, sense gaires
pretensions, però amb detalls d’una
certa originalitat. “Tot és, en aquest
món, convencional”, i jo no puc deixar
de pensar que el narrador potser tenia
al cap, en redactar aquesta frase, el
corrent literari preponderant a l’èpo-
ca, i el corrent soterrat, o subterrani,
que encara feia alguns estralls. Entre
ells, el d’alguna “estrella amb cua”.

Ara bé, el millor de la novel·la, per
mi, s’ho endú la figura d’en Maurici,
que es retalla poderosament, i en tres
dimensions, en aquest quadre mo-
dernista –cromo, per Pla–. Per fer un
símil actual: si Porcel s’assembla, més
aviat, a Víctor Català, Girbal Jaume
s’assemblaria a Sergi Pàmies o, fins i
tot, a Toni Sala. Una qüestió de dife-
rència d’estil, d’espasa o de manera.

A S S A I G

El futur
dels medicaments

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

Philipe Pignarre, El gran secreto de la
industria farmacéutica. Traducció d’Irene

Agoff. Gedisa. Barcelona, 2005.

T
ot sembla indicar que cada ve-
gada consumirem més fàrmacs
genèrics. De fet, als Estats
Units, en vint anys, el seu con-
sum ha passat del 20 al 50 per

cent del mercat global de medicaments.
No ha d’estranyar aquest avenç si pen-
sem que de la llista de 270 medicaments
indispensables que ha elaborat l’Orga-
nització Mundial de la Salut, 265 són
fàrmacs generalitzables. La seva especta-
cular difusió podria ajudar a reduir l’a-
larmant dèficit dels sistemes públics de
salut, sense cap pèrdua en l’efectivitat
davant la malaltia. El seu baix preu, però,
pot ser també la causa que certifiqui la
crítica situació en què es troba la indús-
tria farmacèutica.

Les conseqüències de l’expansió dels
genèrics sobre la indústria farmacèutica
és un dels temes que presenta Philipe
Pignarre en el llibre que ressenyem.
L’autor, amb disset anys d’experiència en
el sector, diagnostica la crisi d’innovació
que pateix la indústria farmacèutica,
n’explica les causes i, finalment, proposa
noves maneres de col·laboració entre in-
dústria, ciència i universitat. La indústria
farmacèutica, explica per començar Pig-
narre, ha entrat en una fase de rendi-
ments decreixents i ha deixat ben enrere
la radiant etapa de revolució terapèutica
que va abastar des del descobriment de
les sulfamides (1935) i la penicil·lina
(1941) fins al de l’heparina a meitat dels
anys 70.

De tot plegat, l’obra n’ofereix una mi-
nuciosa descripció, però el seu aspecte
més encertat està en l’argumentada ex-
plicació del procés que ha conduït al de-
clivi de la indústria farmacèutica. L’autor
contrasta els accidentats temps de la re-
volució terapèutica, amb escàndols tan
sonats com el que l’any 1962 va com-
portar la retirada de la talidomida del
mercat, amb l’actual estancament de la
innovació. Dels controlats assajos clínics
que delimiten l’actual lògica investiga-
dora n’ha resultat, explica brillantment
Pignarre, un sistema prou segur, però
també extraordinàriament burocratitzat
que no han aconseguit renovar ni els
anomenats fàrmacs de disseny ni les
ambicioses promeses que havia de per-
metre la seqüenciació del genoma humà.

La feblesa dels nostres coneixements
biològics a l’hora d’afrontar les anome-
nades malalties de l’envelliment, argu-
menta l’autor, contrasta amb l’èxit amb
què es van encarar les malalties infecci-
oses. És el crític panorama que els genè-
rics no han fet més que precipitar. L’obra
ofereix una detallada revisió de les reac-
cions de les companyies farmacèutiques
davant la crisi, des de la multiplicació
d’ineficaces fusions fins als intents d’en-
degar polítiques de prevenció de malal-
ties per fomentar la demanda i l’escan-
dalosa creació de noves malalties.

L’autor es mostra summament mor-
daç amb l’actitud de les companyies far-
macèutiques, que qualifica com “un dels
sectors del capitalisme més àvid de
guanys, més desproveït d’escrúpols i de
sentit moral”. La infinitat de casos con-
crets amb què Philippe Pignarre il·lustra
la seva presentació contribueixen a pre-
cisar la documentada exposició dels seus
sovint incisius arguments.


