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Qui posarà
els llorers
a Petrarca?
Com si intuís que passaria a la història de la
literatura, encara que només fos acompanyat de
Boccaccio i Dant en un capítol de llibre escolar, el
poeta va escriure’ns una carta a la posteritat on
explica amb detall qui és i per què es va convertir
en un home de lletres. Va néixer a l’exili, a Arezzo,
el 1304, i va acabar llorejat per totes bandes. No és
un dir: Roma i París se’l rifaven per rendir-li honors
i finalment ell va optar per Roma. Mandra de
viatjar més lluny quan encara no s’havien inventat
les low cost? No, va optar per la ciutat eterna per
consell del cardenal Giovanni Colonna i, suposo,
per la seva debilitat per la lectura constant dels
clàssics.

Tot plegat ho podem llegir de la mà d’una
nova editorial amb voluntat miraculosa: no només
publicaran exclusivament en català sinó que els
clàssics ens els ofereixen en versió bilingüe. A
Adesiara editorial estan disposats a desafiar les
lleis del mercat i acaben de sortir a la llum amb
Història del Diable, de Defoe, El retrat de W.H.,
d’Oscar Wilde, i aquesta Carta a la posteritat de
Petrarca acompanyada d’una altra carta dirigida al
seu amic Boccaccio. Li diu que la dedicació a
l’estudi no ha de caducar mai. Totes dues missives
les trobem en llatí i en català.

Diu Petrarca que el treball constant i
l’esforç són el seu aliment espiritual i es declara un
“menyspreador insigne de riqueses” perquè odia
les fatigues i les preocupacions que sempre
acompanyen l’abundància. Per tant té dues
característiques fonamentals de tot bon escriptor:
és treballador i no ambiciona fer-se ric. La glòria
de la posteritat i els llorers a la testa, ja són tota
una altra cosa.❋
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Història en cercle

E
n Momo i l’Artur
celebren amb cafè
l’exitosa visita de
l’Inspector.

–De fet –diu el Jardiner del
Cementiri–, no hi ha res més
comòde que parlar amb algú que
no és ningú.

L’Aprenent encara sembla
capficat.

–Què vol dir que et vas adormir
amb el cap a la seva falda? I
després?

En Momo se’l queda mirant com
qui reposa en el paisatge. I després,
i abans, i sempre… Podria dir-li,
encara m’adormo amb el cap a la
seva falda i no me’n vull despertar,
però algunes imatges tenen massa
poder per confiar-hi impunement
les revelacions terribles.

–La Reina es va sacrificar per
mi. Va invertir la seva felicitat en
la meva, i li vaig permetre pagar
el preu de la infelicitat. No és que
no me n’adonés, és que l’orgull
em feia veure’m capaç de
trencar-ho, veure’m prou fort per
redreçar topades entre idees i
passions, els signes del temps i
els grinyols del desig i la recança.
No estava disposat a admetre
que des de la pròpia passió
generés depredacions
irreversibles, i des de la seva
caigudes insalvables. La meva
fúria em feia temerari, i la seva,
implacablement desgraciada a
ella i cada cop més insignificant a
mi. Vaig ser la caricatura d’Orfeu,
la vaig arrossegar fins a la porta
de l’Infern, i un cop allí no vaig

saber mirar-la per desactivar-lo.
–Encara hi ets a temps –diu

l’Artur.
–A temps de què? –obre els

braços a la visió de sepulcres
davant del fons de nínxols–.
Voldrà venir fins aquí, per més
que digui que és lloc per a ella i
no per a mi?

–Si no pots ser Orfeu i ella ha
estat Alcestis, aspira a tractar-la
com es mereix, i si creus que et cal,
com et dignificaria.

–Què em dignificaria –diu en
Momo absort en el buit atractiu
de la tomba com si llegís–. Un
bosc excessiu de fons i forma,
alimentat en si mateix, d’un únic
color obscur i brillant, amb ocells
negres volant en cercle i preses
sempre fugisseres.❋
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Parlar de la fa-
mília Ulises és
parlar d’algu-
na cosa més

que d’una divertida histo-
rieta de la qual molt pocs
es recorden. Els centenars
d’aventures quotidianes
viscudes a la contraporta-
da del TBO conformen un
dels retrats més descrip-
tius de la nostra societat
de finals dels 40, els 50 i
inicis dels 60.

Els guions de Joaquim
Buigas, i més tard de Car-
les Bech, i el dibuix de Ma-
rino Benejam es comple-
mentaven en la represen-
tació de personatges i
situacions creïbles i prope-
res a un públic molt ampli.

La recreació que n’ha
fet Alfons López en aquest
Estraperlo y tranvía és un
acte de recuperació d’una
part de la nostra memòria
col·lectiva que reprodueix
amb fidelitat el to original
d’humorisme costumista
amb un toc suau d’ironia,
així com el tarannà dels di-
ferents personatges.

Alhora, i per corregir el
desfasament temporal, in-
evitable derivació d’una
temàtica costumista arre-
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lada a la seva actualitat,
l’autor introdueix elements
de context, joc de referèn-
cies reals i fictícies inclòs,
que traslladen la nostra mi-
rada al passat que explica i
s’explica en el relat.

Tot i que ens trobem un
Ulises que una vegada més
veu desbordada la seva in-

genuïtat i destorbat el seu
afany de placidesa per les
martingales de Fernandi-
no, l’amic aprofitat, ara
descobrim que entre ells
existeixen lligams que es
remunten a la Guerra Civil.
L’aparició d’una part de la
realitat social que la sèrie
havia d’obviar forçosament

en els seus orígens es
completa amb les sospites
d’infidelitats conjugals i la
inclusió de l’estraperlo, les
dobles comptabilitats i els
maquis en el joc d’embo-
lics que impulsen la
trama en una Barcelona
emboirada pel to gris de la
supervivència.❋
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