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■ Sam Abrams

Tot clàssic modern passa
per un període d’alts i bai-
xos abans de convertir-se
en un valor intocable dins

el sistema literari del seu país. A ve-
gades, però, certes condicions ex-
traordinàries com una guerra o un
exili allarguen el procés. Ara bé,
sempre acaba arribant el moment a
partir del qual la seva reputació ja
no fluctua més. Vull creure que la
publicació recent d’un retrat biogrà-
fic de Lluís Nicolau d’Olwer, de Josep
M. Muñoz Pujol, i d’un extens recull
de textos dispersos del gran polític
i autor, a cura d’Albert Balcells, són
el senyal inequívoc de l’inici de la re-
cuperació definitiva de l’obra d’un
dels escriptors més distingits i alho-
ra més oblidats de la literatura cata-
lana del segle XX i una figura abso-
lutament clau en el desplegament
de la cultura i la història moderna
d’aquest país.

Davant Lluís Nicolau d’Olwer: un
àcid gentilhome, el retrat del vete-
rà Josep M. Muñoz Pujol, la primera
reacció és d’agraïment per l’esforç
de reivindicació del biografiat, però
quan considerem el llibre des del
punt de vista estrictament crític,
deixa molt que desitjar. Per comen-
çar el llibre és incomplet perquè co-
mença a partir del 1924, de manera
que queden eliminats de cop els pri-
mers 36 anys de la vida del subjec-
te, i els darrers anys, els 15 de l’exili
mexicà, reben un tractament massa
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superficial. Després, els interessos
personals de Pujol Muñoz desequi-
libren la narració del llibre sobreva-
lorant certs episodis i infravalorant-
ne d’altres a partir de criteris subjec-
tius o sentimentals ben allunyats de
l’objectivitat que exigeix el gènere.

A més, en el terreny personal, po-
lític i històric el biògraf es permet ju-
dicis de valor massa a la lleugera
que són fruit de prejudicis o de
mera especulació. I finalment Pujol
Muñoz prescindeix de fonts i testi-
monis destacats com ara els estudis
de John Maynard Keynes sobre el
període d’entreguerres o la tesi doc-
toral d’Alsina Keith, Lluís Nicolau
d’Olwer humanista (1985), a banda

de passar completament de punte-
tes per l’excel·lent obra escrita del
mateix autor. En el fons, Muñoz
Pujol ha volgut escriure un estudi
sobre una època històrica que
l’apassiona, amb la vida de Nicolau
d’Olwer com a pretext.

El llegat d’un polític
En canvi, Democràcia contra dicta-
dura. Escrits polítics, 1915-1960 és
llibre de magnitud, un llibre impe-
cable i imprescindible. Es tracta d’un
nodrit volum que aplega un amplís-
sim recull d’articles, discursos, locu-
cions, conferències i autèntics as-
saigs de Nicolau, encapçalat per l’es-
tudi d’una setantena de planes

Els secrets de Philip Pullman

Benvolgudes noies i
benvolguts nois: Us voldria
recomanar un llibre i una pel·lícula que
estic segur que us agradaran. Tots els
nois i noies –i tots els adults– a qui he
recomanat el llibre –que en realitat és
una trilogia, o sigui són tres llibres
seguits, o sigui que expliquen la mateixa
història, que segueixen, com dèiem
abans– els ha agradat molt. La pel·lícula
l’acaben d’estrenar ara mateix i es titula
La Brúixola daurada i la interpreten
Nicole Kidman i Steve Graig, i una nena
que fa el paper protagonista, i els tres
llibres d’on han tret el guió porten el títol
global de La matèria obscura i tenen els
noms següents: Llums del Nord, el

primer, La daga, el segon, i El telescopi
d’ambre, la tercera part. L’editorial és
Empúries, en català, i Edicions B, en
castellà. L’autor és Philip Pullman i molts
crítics diuen que és millor escriptor que
l’autora de Harry Potter, tot i que a mi
les comparacions no m’agraden gens. Si
llegiu la trilogia abans de veure la
pel·lícula us adonareu d’un dels secrets
de la lectura, i és que el llibre explica
moltes més coses de les que el cinema o
la televisió són capaços de mostrar,
d’ensenyar en la pantalla, i d’aquesta
manera en contemplar les imatges
vosaltres podreu establir un diàleg
interior, silenciós però animat i divertit,
afegint detalls i episodis que el cinema

ha d’escurçar i presentar de manera més
ràpida i resumida. Així podreu opinar
amb més fonament i amb més
coneixement que els espectadors que es
limitin a empassar-se les imatges que els
donen sense conèixer l’extensió i la
profunditat de la história que els
mostren. Podríem dir que el cinema es
dirigeix als nostres ulls, i el llibre, la
lectura, es dirigeix al nostre cervell. Una
pel·lícula explicada no és el mateix que
una pel·lícula vista, però un llibre llegit és
igual si el llegeixes tu mateix que si te’l
llegeix un altre. Tot això ja ho saps i la
millor manera d’engrescar-se amb la
lectura és llegint un bon llibre. Per això
us recomano aquesta trilogia. En la

lectura us adonareu que l’autor fa servir
la fantasia per penetrar en terrenys
difícils de mostrar en la realitat, com ara
el més enllà de la mort, els universos
paral·lels de què ens parlen els científics,
el poder del mal i el poder del bé i de
l’amistat, el coratge, la salvació de la
humanitat... Abans he dit que és una
obra profunda per això, perquè no es
limita a distreure’ns amb peripècies
fantàstiques, sinó que darrere de les
aventures hi ha un misteri, que ens
interessa a tots els humans, lectors o no,
i és la raó del perquè vivim i les raons
per les quals estimem i lluitem i donen
sentit a la nostra vida. Bona lectura,
doncs!❋
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■ Un primer
pas sòlid en la
recuperació definitiva
d’un polític i escriptor
imprescindible
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sobre la vida i la carrera del polític i
escriptor. En el cas d’aquest volum
realment hem de parlar de dues
coses: la tasca del curador i intro-
ductor, Albert Balcells, i la qualitat
dels escrits de Nicolau d’Olwer.
L’estudi introductori de Balcells és,
ara mateix, la millor peça bibliogrà-
fica que tenim sobre la figura de Ni-
colau d’Olwer. És un estudi rigorós i
atapeït que ens proporciona la visió
global que tanta falta ens feia per
aproximar-nos a Nicolau. En defi-
nitiva, només faltava que al final de
la introducció Balcells defensés la
seva tria i el valor dels textos. A tra-
vés de la generosa mostra que ens
proporciona Balcells podem resse-
guir totes les etapes de la carrera
pública de Nicolau, totes les formes
literàries del seu discurs i tots els
punts de vista que va adoptar des
d’analista polític i opinador fins a re-
presentant d’un partit, una ciutat, un
estat i una nació. I com a luxe final
ens conviden a fer un petit tast de
Nicolau en francès i en castellà. És
una experiència emocionant i alta-
ment enriquidora escoltar aquest
catalanista, liberal, demòcrata i re-
publicà, ponderat i irrenunciable
defensor de la llibertat i la sobirania
de Catalunya. Un pragmatista i meli-
orista que va demostrar que la vida
política té a veure amb la raó, la
intel·ligència, la dignitat, la respon-
sabilitat moral, la formació cultural,
la disciplina, el treball, la lleialtat...
Aquest recull ens revela el valor his-
tòric i actual del llegat de Nicolau.❋

■ Una fallida
aproximació
biogràfica a la figura
de Nicolau d’Olwer
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