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E
l mític segell edi-
torial del Club
Editor, fundat el
1954 per Joan
Sales i Xavier

Benguerel (Barcelona,
1905 - 1990) en tornar de
l’exili, s’ha aliat amb Edici-
ons 1984 per tal de donar
un nou impuls al seu extra-
ordinari catàleg de títols.
D’aquesta manera, i amb la
voluntat de no sobrepassar
una dotzena de llibres
l’any, la històrica col·lecció
El Club dels Novel·listes
s’ha refundat emblemàti-
cament amb l’obra que va
inaugurar el 1955 la pri-
mera etapa: El testament,
de Xavier Benguerel.

Cinquanta anys més tard,
podem tornar a llegir una
de les novel·les representa-
tives de la literatura cata-
lana de la dècada dels 50.
Reeditada al llarg del
temps, El testament, que,
de fet, ja va conèixer un no-

Crítica

Benguerel, Benguerel
Club Editor ha reeditat ‘El testament’, de Xavier Benguerel ● La novel·la és una
obra representativa de la narrativa catalana dels anys 50 ● L’autor hi aboca el
mestratge de la novel·la psicològica per escriure un text intens ● Vicenç Llorca

Mauriac un dels seus prin-
cipals models. D’aquesta
manera, temes com ara la
gràcia, el pecat i el perdó es
van desenvolupant al llarg
de les obres d’aquell perío-
de històric.

De fons autobiogràfic, en El
testament Benguerel aboca
el mestratge de la novel·la
psicològica après en títols
anteriors –especialment la
novel·lística de Dostoievs-
ki– per proposar-nos un
text concentrat i intens al
voltant del testament d’un
personatge central: el vell
Cosme, amo d’una fàbrica
que es mostra com un pa-
triarca totpoderós. Ara bé,
la lectura de les seves pa-
raules per part de la família
revela des de la tendresa un
fet que l’afecta i que havia
quedat en secret durant tot
aquell temps.

Una bona ocasió, doncs,
per retrobar un autor que,
amb el pas del temps, es
mostra interessant des de
la seva experiència d’exili,
original en la creació de
l’espai mític del Poblenou
industrial –recordem Icà-
ria, Icària, del 1974– i
magnífic en la traducció,
tal com constatem en la
versió de Les flors del mal,
de Baudelaire.

Benguerel, l’obra adquireix
rellevància, ja que repre-
senta històricament l’inici
d’un cicle narratiu marcat
pel model de l’anomenada

novel·la catòlica. En aquest
punt, es deixa notar la in-
fluència del seu amic Joan
Sales en l’intent, potser no
prou valorat, d’acostar la

novel·la catalana als cor-
rents de reflexió moral i re-
ligiosa que es desenvolupen
a l’Europa de postguerra, i
que tenen en François

El novel·lista i traductor Xavier Benguerel (Barcelona, 1905 - 1990) és l’autor d’‘El testament’. ARXIU

table èxit de públic quan va
aparèixer per primer cop,
va arribar també a ser
adaptada teatralment l’any
1960. Dins la trajectòria de

Assaig
Llibres, mestres
i sermons
Francesc Eiximenis
A cura de David Guixeras i Xavier
Renedo. Barcino. Barcelona, 2005

Antònia Carré

Diuen que quan Gil de
Biedma entrava en
una llibreria excla-

mava: “¡Quin horror, tot
són novetats!”, una frase
que no hauria dit si el poeta
hagués vist aquest segon
volum de la Biblioteca Bar-
cino, la nova col·lecció de
l’editorial promoguda per la

Fundació Lluís Carulla que
va néixer amb la ferma vo-
luntat de divulgar els nos-
tres autors més clàssics. I
és que ni l’autor, Francesc
Eximenis (Girona, 1330 -
Perpinyà, 1409), ni els lli-
bres, ni les idees, inspirades
en el més elemental sentit
comú, no són, ni de bon
tros, cap novetat. Efectiva-
ment, la selecció de textos
que ha preparat Xavier Re-
nedo i David Guixeras pre-
senta les idees que Eixime-
nis tenia sobre l’educació i
la cultura, que són les prò-
pies de la seva època. Cap
sorpresa, doncs, en aquest
sentit. En quatre capítols,
Eiximenis ens parla de la

seva concepció de la savie-
sa, de l’educació dels fills i
de les filles, de les escoles
medievals i del que podríem
dir-ne el pla d’estudis per a
la societat del seu temps,
que incloïa l’aprenentatge
de diverses llengües.

Enmig de l’elogi de les ciutats
com a centres d’irradiació
del coneixement i de la de-
fensa de la família com a
institució educativa, el me-
noret franciscà que va es-
tudiar a Oxford defensa
sense embuts la necessitat
d’estendre l’alfabetització
pràcticament a tots els
grups socials: la reialesa, la
noblesa, la burgesia, els cri-

ats, els pagesos i... també a
les dones. En el seu temps
hi havia un debat social
sobre si les dones havien de
rebre educació o no que
havia despertat les adhesi-
ons d’un altre predicador
com ara Bernardí de Siena
i de l’escriptora Christine
de Pisan i el rebuig del do-
minicà i sant de València
Vicent Ferrer. Esclar que
som al segle XIV i Eixime-
nis matisa: les dones han
d’aprendre a llegir i escriu-
re perquè si una dona vol
ser dolenta, no per no saber
llegir se n’estarà, afirma! I
recomana que en el palau
hi hagi una cambra dedica-
da a l’estudi i a la lectura,

però ho fa quan parla de
l’educació del príncep, i és
que el feminisme i Virginia
Woolf encara trigarien uns
quants segles a venir!

La novetat d’aquesta an-
tologia l’hem de buscar en
la presentació. En primer
lloc, cada capítol ve prece-
dit per una introducció que
contextualitza amb encert
el tema que desenvolupa Ei-
ximenis en els textos. En
segon lloc, hi ha molts frag-
ments inèdits, per la qual
cosa l’antologia interessarà
també el públic especialis-
ta, que podrà descobrir
nous Eiximenis, autor que,
com a bon compilador, és
una pedrera inesgotable

per documentar fonts d’al-
tres autors medievals. En
tercer lloc, els textos d’Ei-
ximenis s’han regularitzat
ortogràficament i porten
unes notes lingüístiques a
peu de pàgina que en facili-
ten la comprensió, de ma-
nera que aquest volum es
podrà apropar al públic ge-
neral i ampli, que era el des-
tinatari natural dels llibres
d’Eiximenis. Sabem que pe-
llissers, balancers i sabaters
es copiaven les seves obres
a l’Edat Mitjana i les llegien
amb delit. No en va Eixime-
nis és un dels escriptors ca-
talans més traduïts i més
influents de la Baixa Edat
Mitjana.

La cambra pròpia d’Eiximenis


