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Jordi Balló, coautor de ‘Jo ja he estat aquí’. JULIÁN MARTÍN / EFE

Assaig
Jo ja he estat aquí.
Ficcions de la
repetició
Jordi Balló i Xavier Pérez
Empúries / Anagrama
Barcelona, 2005

A.J. Navarro

Dins del panorama
assagístic català,
no sovintegen tre-
balls de la magni-

tud i ambició del proposat
per Jordi Balló i Xavier Pérez
a Jo ja he estat aquí. Ficci-
ons de la repetició. Utilitzant
el cinema com a columna
vertebral per al seu discurs
hermenèutic –tant en la
seva faceta més artística
com en la més popular–,
Balló i Pérez es capbussen en
el procel·lós oceà de les nar-
racions repetitives. És a dir,
en l’univers dels serials i dels
remakes, de les obres consi-
derades de repertori i de les
geografies dramàtiques re-
incidents; per la dinàmica
endogàmia dels gèneres i per
les nombroses variacions al
voltant de la pètria figura de
l’heroi. I tot això sense
menysprear les substancio-
ses incursions que tots dos
autors fan per territoris lite-
raris –de Louise May Alcott
a Stephen King, de Karl May
a Peter Handke–, televisius
–Bonanza, Ally McBeal i Els
Soprano, i xous com ara Sa-
turday Night Live i Spitting
Image–, sense oblidar-se de
la pintura, el teatre, el còmic
i les reflexions filosòfiques de
Kierkegaard i les psicoanalí-
tiques de Freud.

Però, al marge de l’erudi-
ció multidisciplinària exhi-
bida pel autors, crida l’aten-
ció un detall que, sense cap
mena de dubte, ennobleix
encara més la feina feta per

Crítica

Narrativa
Tot el vi de la vida
Josep M. Morreres
Premi Sant Just Desvern
Proa. Barcelona, 2005

Anna Tomàs

“Hem abocat tot el
vi de la vida”,
exclama Mac-

beth, atrapat pels remordi-
ments després d’haver as-
sassinat el bon rei Duncan,
conscient que res ja no tor-
narà a ser com abans. Ara
està en possessió de la co-
rona, ha aconseguit allò que
ambicionava i, no obstant
això, se sent el més desgra-
ciat dels homes. La seva és
una amarga victòria.

Lluís Segarra, el protago-
nista d’aquest fresc i colpi-
dor relat, és algú que ha

aconseguit enlairar-se més
amunt del que mai havia
gosat imaginar. Des que la
filla del capitost d’una de les
primeres companyies d’as-
segurances del país es va en-
amorar perdudament d’ell,
tots els seus desitjos s’han
anat complint. A més d’una
muller excepcional i d’uns
fills adorables, ha adquirit
un prestigi social i una reco-
neguda solvència que el fan
extraordinàriament popu-
lar. Tot canvia quan un enig-
màtic personatge es presen-
ta al seu despatx amb un su-
culent material que pot
esdevenir una condemna de
vida. Aleshores el Lluís des-
cobrirà que el poder és me-
ravellós, però el més mera-
vellós de tots és el poder de
corrompre.

Josep M. Morreres (Bar-
celona, 1952) ha conreat al
llarg de la seva trajectòria

una gran diversitat de regis-
tres, que van des de la refle-
xió transcendent i el relat in-
trospectiu a la ironia cruel
d’aquest darrer títol. L’autor
parteix d’una anècdota ba-
nal per fer una anàlisi rigo-
rosa de la debilitat humana.
Tot el vi de la vida podria ser
una novel·la negra, però a
mesura que la història avan-
ça, en ritme creixent, desco-
brim que el llibre és, per da-
munt de tot, una paràbola
d’educació ètica i sentimen-
tal que ens parla de la sort de
tots aquells que, tot i sentir-
se forts, tenen els peus de
fang. I és que, lluny dels au-
tors que recreen un món
propi en les seves obres,
Morreres plasma els mons
dels altres. A més de bells
testimonis de la preocupació
per l’ús del llenguatge, els
seus llibres són un ferm
compromís amb la veritat.

Poder de corrompreLa cultura
de l’etern retorn

Assaig
Doctrina pueril
Ramon Llull
Edició crítica de Joan Santanach
Patronat Ramon Llull. Palma, 2005

Antònia Carré

La gramàtica és el por-
tal per on s’ha de pas-
sar primer si volem

adquirir alguna ciència,
diu Ramon Llull en la seva
Doctrina pueril, un manu-
al didàctic i catequètic des-
tinat a la formació bàsica
dels laics que el gran ma-

llorquí va escriure entre el
1274 i el 1276.

Llull ens ofereix, doncs,
un text pedagògic, que té la
virtut d’explicar-nos a nosal-
tres, el públic del segle XXI,
aspectes rellevants de la vida
del segle XIII, com ara els fo-
naments de la doctrina cris-
tiana, les set arts liberals que
s’estudiaven a les facultats
d’arts –l’equivalent al nostre
batxillerat actual–, els estu-
dis universitaris que alesho-
res existien –teologia, dret i
medicina– i la importància
d’aprendre algun ofici, que
permetria sobreviure en el
cas que fallés la riquesa.

Joan Santanach acom-
panya l’edició crítica del
text d’una introducció de-
dicada a l’ecdòtica, a l’anàli-
si minuciosa de tots els tes-
timonis que ens han con-
servat l’obra de Llull i que
són una trentena, la qual
cosa prova l’èxit d’aquesta
petita enciclopèdia durant
uns quants segles. La Doc-
trina pueril se’ns ha con-
servat en versions medie-
vals catalanes, en traducci-
ons a l’occità, al francès, al
llatí i fins i tot a l’espanyol.
Santanach argumenta que
Llull mateix ha estat l’im-
pulsor de les traduccions

Ramon Llull ensenya doctrina

Assaig
Classicisme i
Renaixement:
una idea d’Itàlia
durant el
Noucentisme

Gabriella Gavagnin
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005

M. Veloy Planas

Els romàntics anglesos
amb Byron al capda-
vant hi van trobar les

ruïnes d’un passat mític, el
racionalista sentimental que
fou Stendhal hi va localitzar
la possibilitat de l’amor,
l’adúltera Karènina s’hi va
refugiar amb el seu amant,
Henry James hi va anar a
cercar el misteri, els papers
que han de romandre
ocults, i Thomas Mann va

fer de la seva ciutat més de-
cadent, Venècia, metàfora
de la mort… Itàlia, en defini-
tiva, ha representat per a
certa literatura europea allò
d’altre: allò que s’anhela o
que es tem, però que no es
posseeix. Pels catalans, en
canvi, Itàlia no és pas un
món nou, sinó el lloc on, es-
criu Sagarra el 1922, podem
“precisar una mica totes
aquelles coses que portem
dins i que són ben nostres”.

Aquesta Itàlia germana
de Catalunya i caracteritza-
da per l’esplendor de l’època
renaixentista és la que estu-
dia Gabriella Gavagnin en
aquest rigorós i prolix estu-
di guardonat amb el tercer
premi Ciutat de Terrassa
Anna Murià: com, a l’hora
d’escriure la seva tradició,
els intel·lectuals i artistes
noucentistes –nacionalistes,
classicistes i catòlics– van
rebutjar el model francès de

Rusiñol i els modernistes, i
van optar pel referent italià,
que no només els vinculava
a una tradició potentíssima
i en la qual es podien reco-
nèixer, sinó que, a més, els
permetia projectar-se en el
futur aspirant a l’alçada en
què la cultura catalana havia
estat fins al segle XV.

Així, Gavagnin resse-
gueix el discurs amb què el
Noucentisme va forjar, al
llarg dels anys 20, aquesta
idea classista i catalana
d’Itàlia: des de l’entusiasme
envers l’ideal italianista del
pintor Aragay fins a les pre-
ocupacions del poeta Riba
pel significat i els valors del
Renaixement, passant per
la ideologia d’Eugeni d’Ors,
la gestió i promoció cultural
duta a terme per Estelrich i
els esforços públics i privats
que es van esmerçar en les
commemoracions del cen-
tenari de Dante, el 1921.

Itàlia.cat

Jordi Balló i Xavier Pérez.
Em refereixo l’estil utilitzat.
És molt important conèixer
les coses, emprar amb crite-
ri la informació, articular
amb propietat les idees. Però
encara més fer-se entendre.
Massa sovint es pensa que el
fons i la forma d’un assaig
són aspectes divergents; es
viu en la creença que el llen-
guatge és una mena de pos-
tís amb el qual es cobreixen
les idees. Per aquest motiu,
acostumen a arribar-nos tex-
tos extremadament críptics,
plens de singulars neologis-
mes i argumentacions inin-
tel·ligibles que ofeguen els
conceptes i raonaments.
Balló i Pérez salven aquest
escull gràcies a un estil fluid
però convincent, a un llen-
guatge que usa però no
abusa dels tecnicismes i que,
en els fragments més inspi-

rats, no defuig treure partit
a la retòrica literària més dis-
tingida. Es demostra que el
secret per escriure bé és pen-
sar, i pensar clar.

Balló i Pérez s’esforcen per
mantenir un to neutre que li-
mita l’abast de les seves re-
flexions; que treu força, en
definitiva, al treball fet. Pot-
ser perquè miren de posar
en pràctica aquella utòpica
objectivitat crítica que, molt
freqüentment, s’exigeix des
de certs àmbits acadèmics.
Precisament, la subjectivitat
dels assagistes és el que enri-
queix els seus textos, allò
que els dóna personalitat i
els distingeix d’altres pro-
postes similars. Tot i aques-
ta qüestió, que no desllueix
les evidents qualitats del
text, és un assaig que mereix
ser llegit amb interès.

occitana i francesa, la qual
cosa vol dir que el nostre
autor tenia interès a pro-
mocionar la seva obra.

Escrita en un to planer i adre-
çada a un “amable fill” –que
potser fa referència a Do-
mingo, el fill mascle de
Ramon i Blanca Picany, o
potser és només una con-
venció retòrica habitual en
la literatura didàctica–, la
Doctrina pueril servirà al
mateix Llull per instruir per-
sonatges de les seves altres
obres, com Blanquerna, que
rep una educació bàsica grà-

cies a aquest text, o l’aba-
dessa Natana, que el reco-
mana a les monges del seu
convent en el Llibre d’Evast
i Blanquerna.

El volum està publicat pel
Patronat Ramon Llull, en la
col·lecció Nova Edició de
les Obres de Ramon Llull
(NEORL). Constituït per les
conselleries de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la
Generalitat Valenciana i del
Govern Balear, el Patronat
és una lloable iniciativa que
reconeix l’existència dels Pa-
ïsos Catalans almenys en
l’àmbit de la cultura.

Joan Santanach. SP


