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Un llibre i un altre llibre

Diran que és per enveja, però
no: no em destorba en absolut que
Ruiz Zafón tingui tant d’èxit amb les
seves novel·les, que per això hi són.
No, el que em fot és que se’l tracti de
glòria literària. Ruiz Zafón és un bon
constructor d’històries –no pas un
bon escriptor–, amb uns arguments
que passen de llarg de les
implicacions morals o socials, com
correspon al bestseller, perquè
l’objectiu és divertir, no pas entrar
nou material a la consciència del
lector. Quan tu poses metro a Santa
Coloma de Gramenet als anys
quaranta, estàs obviant aquelles cues
d’obrers esperant el bus de matinada,

és a dir, la memòria; és a dir, l’èpica;
és a dir, l’opressió. És com quan Dan
Brown posa terratrèmols a Andorra:
la documentació, diuen els dos
autors, no és indispensable, el que
compta és l’acció. I és l’acció el que
arrossega els lectors a milions. És la
diferència entre una sèrie de TV i una
bona pel·lícula, i a mi m’agraden les
sèries nord-americanes, que consti;
sobretot quan estic cansada.

Però jo volia tocar un altre llibre.
Me’n va parlar l’autor, Andreu Claret,
tot dinant en un pis altíssim de la
torre Agbar, lligant-ho a la memòria
del seu pare, a qui vaig conèixer fa

molts anys: un home certament
il·luminat. El secret del brigadista es
diu. Una història que bascula entre la
realitat i la ficció, inversemblant però
no impossible, rebuscant des del
present els contorns de la tremenda
batalla de l’Ebre. La Fatarella com a
epicentre d’un paisatge moral –vet
aquí la diferència– agafat entre dos
focs, primer els anarquistes, després
els franquistes, i els pagesos víctimes
dels odis mai resolts. I en el rerefons,
la memòria dels templers, un tema
meu, part de la història secreta:
compartim amb l’Andreu la figura de
Ramon Saguàrdia, orquestrant la
resistència des de Miravet.

La gràcia del llibre, que té
l’excusa de resoldre un misteri, és com
està escrit. Frases curtes i
significatives, detalls precisos, una
certa poesia i la subtil presència dels
mots de la Terra Alta. Tot és tan humà.
Llegiu les notes que l’autor afegeix al
final: he anat, diu, amb peus de plom,
perquè tot això encara és viu.
Llegeixes això i el llibre guanya sentit.
I et trobes, a les notes, el nom de Pep
Termes. I penses: tots els fils es
creuen, sempre es creuen, i són
aquests fils els que ignora Ruiz Zafón,
però és això el que ens dóna un
imaginari tan ric, si no fos que el tenim
colonitzat. Ja veieu per on vaig.❋
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■ D. Sam Abrams

Ales seves extraordinàries
memòries Josep Benet
recorda vivament com la
concessió de la Lletra

d’Or del 1964 al seu primer llibre,
Maragall i la Setmana Tràgica, el va
sorprendre i emocionar perquè vin-
culava el seu nom amb altres guar-
donats com ara Salvador Espriu,
Josep Pla, Clementina Arderiu, J.V.
Foix i Joan Oliver. Significava el seu
innegable reconeixement com a es-
criptor, com a autor literari.

En el cas de Josep Benet, massa
sovint perdem de vista aquesta ve-
ritat fonamental de la seva vàlua
com a escriptor. Ara mateix, l’acolli-
da càlida que ha rebut el primer
volum de la crònica de la seva vida
s’ha basat exclusivament en la im-
portància dels continguts i no en els
molts valors literaris del text.

L’atapeït Memòries I. De l’esperan-
ça a la desfeta, 1920-1939 destaca per
la seva excel·lència literària, una
excel·lència directament atribuïble al
gran domini del gènere memorialís-
tic que té l’autor, des de les grans
qüestions que afecten tot el conjunt
fins als petits detalls que apareixen
puntualment. Per exemple, la perfec-
ta estructura del text. Benet va saber
triar els episodis que millor represen-
taven el sentit i l’evolució de la seva
vida i després els va saber seqüenci-
ar per crear un tot orgànic. Justament
la primera regla del bon autobiògraf
és saber donar a la vida un sentit

Josep Benet, un gran escriptor
Memorialisme❚

L’historiador i advocat Josep Benet va morir el 25 de març passat
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■ Una excel·lent
radiografia d’una
gran personalitat i
d’una de les èpoques
històriques més
apassionants de la
Catalunya moderna
feta per un escriptor
de primera magnitud
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cis errats sobre el passat i intervenir
en el futur perquè les equivocacions
no es tornessin a repetir. Benet volia
aprendre de la seva vida i després
permetre que els altres també
n’aprenguessin.

Convé assenyalar el mestratge lite-
rari de Benet en l’autoretrat. Seguint
al peu de la lletra el precepte de Phi-
lippe Lejeune, estableix el famós
pacte autobiogràfic amb els lectors
en convèncer-los, amb modèstia, sin-
ceritat i autoritat moral, que l’autor, el
narrador i el protagonista són la ma-
teixa persona sense enganys o sub-
terfugis. No puc insistir prou en el ge-
nial maneig de l’autoretrat a partir
d’un desplegament al llarg del llibre
d’un sentit ajustadíssim de l’autenti-
citat de la veu narrativa.

I finalment, hem de posar de re-
lleu tots els recursos tècnics que fa
servir l’autor per enriquir i aprofun-
dir. El ritme narratiu que facilita el
desplegament d’un text dens en tots
els sentits. L’ús equilibrat de recerca
històrica per contrarestar i esmenar
les limitacions naturals de la memò-
ria personal. La presència de flash-
backs i flash-forwards per travar el
text. La dispersió d’opinions molt
personals en el text per humanitzar
la part del coneixement. Les mani-
festacions constants de sensibilitat
humana per endolcir la càrrega his-
tòrica del text. Les referències al
context internacional per universa-
litzar el relat autobiogràfic...

Estem davant d’un gran llibre d’un
gran escriptor.❋

d’ordre i unitat que no té. Després,
tenir la brillant utilització de tesis ge-
nerals que operin en profunditat al
llarg de l’obra per donar-li una signi-
ficacióglobalal text.Benetvoliaveure
el disseny general de la seva vida en
perspectiva, el famós dibuix del tapís
de Henry James, i a partir d’aquesta
base volia respostes a certes pregun-

tes pendents com ara per què Catalu-
nya va perdre la seva gran oportuni-
tat durant la guerra i com va ser que
la violència va acabar destruint el
poder de la República.

Les memòries de Benet tenen una
clara finalitat cognitiva perquè l’autor
voliacomprendre lasevavida i la seva
època per poder compensar els judi-
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