
Reedició de ‘Vida
Privada’, de Sagarra
Amb motiu del 75è. aniversari de
la primera publicació de Vida pri-
vada, de Josep Maria de Sagarra
—el 21 d’octubre de 1932— ,
Proa ha reeditat aquesta novel·la
imprescindible en la qual l’autor
traça un retrat únic i irònic de la
Barcelona dels anys trenta i de la
degradació social i moral d’un
sector de la burgesia catalana de
l’època. L’edició inclou un pròleg de Lluís Permanyer i
un exhaustiu epíleg de Xavier Pla.

Vida privada. Josep Maria de Sagarra. Proa. 409
pàgines. 22 euros

L’inèdit de Dumas, en
català
Un tresor, una obra major.
Així han qualificat els crítics
l’original inèdit d’Alexandre
Dumas que va ser trobat per
Claude Schopp a la Biblioteca
Nacional de França i que La
Campana publica en català
amb traducció d’Imma Falcó.

Més d’un miler de pàgines que contenen tots els
ingredients d’aventura i de seducció narrativa pròpia
de l’autor d’Els tres mosqueters.

El cavaller de Sainte-Hermine. Alexandre Dumas. La
Campana. 1.190 pàgines. 29 euros.

Una comèdia sobre dues
ocultadores
Aquesta comèdia que destil·la hu-
mor i ironia va merèixer el Premi
dels llibreters francesos 2007. La
Renée, la protagonista d’aquesta
novel·la, és una vídua de mitjana
edat que fa de portera d’un bloc
de pisos i que té una qualitat que
amaga als seus veïns burgesos: és extraordinària-
ment culta. El mateix fa la Paloma, una nena de 12
anys que dissimula la seva intel·ligència brillant.
Traduïda per Anna Torcal i Salvador Company.

L’elegància de l’eriçó. Muriel Barbey. Edicions 62.
336 pàgines. 19,50 euros

Catalunya vista per un
alemany
Publicat en català per Cossetània i
en alemany per Messidor Verlag,
aquest llibre del politòleg Klaus-
Jürgen Nagel vol ajudar els lectors
—especialment els alemanys—, a
“entendre una nació sense estat de
l’Europa actual”. Professor a la
Universitat Pompeu Fabra, Nagel

aborda qüestions com l’estatuts polític de Catalunya, la
seva economia, la història, la cultura o el sentiment
identitari dels catalans, i aprofundeix en conceptes com
el nacionalisme o el federalisme, amb connotacions
diferents a Alemanya i Catalunya.

Catalunya explicada als alemanys. Klaus-Jürgen
Nagel. Cossetània. 130 pàgines. 12,60 euros

La minyonia d’un
infant orat
Llorenç Riber
La Magrana
125 pàgines. 17 euros

Un orat pot ser
un boig, tam-
bé pot ser al-
gú salvatge o

algú no domesticat,
però a Mallorca és un
adjectiu que s’aplica
principalment per de-
signar les bèsties es-
querpes. Llorenç Ri-
ber, el mossèn mallor-
quí (i no el seu homò-
nim, el director teatral
especialitzat en perfor-
mances, que va mun-
tar la representació de
les Investigacions filo-
sòfiques, de Ludwig
Wittgenstein i que J.
Rodolfo Wilcock es va
inventar com a prota-
gonista d’un dels con-
tes més delirants de La sinagoga
dels iconoclastes), tradueix un
vers del Virgili de les Geòrgiques,
referent a una vaca esquiva, de la
manera següent: “Tan orada que
en el jou no es vincla”. També a
Mallorca, si alguna cosa s’assem-
bla a una gàbia d’orats és que ens
trobem davant d’un lloc ple de
desordre, i més d’un refrany ve a
significar que les oradures es cor-
regeixen a garrotades. Però si Ri-
ber va triar La minyonia d’un in-
fant orat com a títol per a les se-
ves memòries d’infància devia ser
perquè tenia ben present un altre
refrany: “L’infant i l’orat diuen
veritat”.

Vaig saber que existia un llibre
anomenat La minyonia d’un in-
fant orat gràcies a un article de
Xavier Lloveras on el qualificava
de “petita meravella semioblida-
da”. Va ser publicat originalment
l’any 1935, i es va reeditar el 1962,
quan Llorenç Riber (Campanet,
1882-1958) ja havia mort però era
encara fresca la memòria del com-
promís que havia mantingut amb
el règim franquista. Potser aques-
ta és la causa que Riber sigui un
d’aquells noms que les històries
de la literatura catalana solen ig-
norar, però es pot saber que va
instal·lar-se a Barcelona l’any
1913, que va ser l’únic noucentis-
ta important que provenia de les
Balears i que va integrar-se plena-

ment en el projecte catalanista. I
alguna anècdota sobre Riber tam-
bé es pot trobar en un text pòs-
tum de Llorenç Villalonga, però
el que acaba important més és
que la seva prosa, “àuria i cisella-
da” segons l’encertada definició
de Rovira i Virgili, estava poc rela-
cionada amb la que escrivien ales-
hores Eugeni d’Ors o Carner.
Tant pel domini del ritme i la com-
posició metafòrica com per la fres-
cor del llenguatge, per la diversi-
tat dels seus recursos narratius,
cal considerar-la deutora directa
de la de Verdaguer o Ruyra. Però
no és gens d’estranyar la volada
altíssima que assoleix la seva es-
criptura perquè la tradició insular
disposa d’una producció exem-
plarment saludable, d’una força
vivificadora, balsàmica i festiva.

Riber posseïa un domini i un
sentit indescriptible de l’orienta-
ció a l’hora de travessar la selva
dels sinònims i els antònims, i el
lector que s’endinsi a La minyo-
nia d’un infant orat —o a Els ca-
mins del paradís perdut, o a la se-
va poesia, o a les seves traduccio-
ns de Virgili—, tindrà el plaer de
conèixer de la vora una cuina re-
tòrica fortíssima, d’una màgia ver-
bal espessa i tan perfumada com
si de sobte es trobés enmig d’un
bosc d’espècies orientals.

La minyonia... és la història
d’un Llorenç Riber infant fins

que esdevé un “al·lot blau” o un
“blauet”, és a dir, fins que es con-
verteix en escolà al monestir de
Lluc, al nord de Mallorca. És
l’evocació de les primeres hores
d’una vida submergida en la natu-
ralesa, però és també la crònica
del camí que el mena fins a aques-
ta situació, el retrat d’un nen que
va a l’escola, que es baralla amb
un eixam d’abelles o que perse-
gueix de nit l’òliba que nia a les
golfes de la rectoria, tres dels epi-
sodis més excelsos del llibre.

Al mateix temps, és també la
crònica d’un itinerari que final-
ment el diposita a l’entrada de
“la ciutat dels llibres”. Els Salms
de David, Ciceró i Tirant lo
Blanc en seran els amfitrions, i
tots tres textos ressonen amb veu
pròpia a La minyonia d’un infant
orat, en l’emoció pel llenguatge
poètic i el do metafòric d’una na-
tura que riu i canta i salta, en
l’aprenentatge moral i en el traç
d’un caràcter pouat en els clàs-
sics llatins, i en l’abrandament i
l’amor per la literatura catalana,
per la llengua que la forneix a la
manera d’una correntia viva que
brolla tant de les circumstàncies
més quotidianes i elementals
com de les profunditats de la par-
la medieval: no s’acaba d’enten-
dre per què els lectors prescin-
deixen d’aquesta joia impagable
de la literatura catalana.

Cap a la ciutat dels llibres
PONÇ PUIGDEVALL
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No, no vull pas fer la competència a Màrius
Serra, inventant un altre país virtual on, en
comptes de paraules i de jocs verbals, hi reg-
nin els ous, però, la veritat és que, en certa

manera, sí. Ara, l’invent no és pas meu —no sóc tan
enginyós com en Màrius—, sinó de la premsa francesa
que, aquests dies de setembre que sóc a París, no para
de parlar del campionat mundial de rugby. Ovàlia és,
per als periodistes francesos, un país virtual encarnat
en la seu del campionat. El regne de la pilota oval.
Que jo sàpiga, a cap cronista nostrat no se li ha acudit
d’anomenar Esfèria el país virtual dels futbolers, però
faria prou bonic, que rima amb Hespèria, evoca taron-
ges daurades, recorda naranjitos tronats i caducs, i, als
lletraferits, ens du al jardí verdaguerià. Potser sí, quan
els estats nació acabin dissolent-se, s’implantarà una
denominació de comunitats segons la seva afició es-
portiva. Ovàlia, Esfèria, Bicíclia, Ringlàndia, Circui-

terra, etcètera. Però parlem d’Ovàlia, és a dir, de la
França, Escòcia i Gal·les del rugby, aquestes setma-
nes del campionat mundial, capitalitzats per París.
Tot París és ple de pilotes de rugby de totes mides,
pintades amb el colors nacionals. Els aparadors de les
boutiques de moda les mostren al costat de les nove-
tats de la rentrée. Les fruiteries les mesclen amb man-
gos, melons i codonys. Les llibreries, amb tot de lli-
bres sobre aquest esport i amb un calendari que porta
per títol Les dieux du stade, els déus de l’estadi, en el

qual unes intencionades fotografies dels jugadors de
la selecció nacional francesa ens els mostren nus,
lluint unes carns pletòriques, una musculació perfec-
ta, en escenaris sofisticats i amb, sempre, una ombra,
una voluta, un arc o una fletxa, que tapa el que ha de
tapar, per tal que el calendari, benèfic, no s’esllavissi
cap a la pornografia. Són fotografies d’art, així se sol
dir, dels déus d’Ovàlia. Sembla que el calendari té un
èxit enorme entre les noies adolescents i les noies que
no s’han casat, per dir-ho d’alguna manera. I, és clar,
entre els gais (branca massissos). Tot, aquests dies a
París, respira els aires d’Ovàlia. Els restaurants
instal·len pantalles gegants i inventen menús espe-
cials, com ara un que anuncia un menú “fort”: anxo-
ves i pebrots picants farcits de bacallà, pollastres de
pagès farcits (suposo que hi veuen una semblança
amb la pilota de rugby) i, sobretot, molta carn de
bou, grans filets i entrecots (suposo que els evoquen
les cuixes dels seus jugadors preferits). Fins i tot, veig
que anuncien un llibre, Le rugby s’invite dans la cuisi-
ne, un receptari en què els jugadors més famosos
parlen d’una recepta, evidentment emblématique, del
seu terroir d’origen, recepta que cuiners famosos co-
menten i expliquen com es fa. No cal dir que els bars,
els pubs, les brasseries, han penjat pantalles geganti-
nes per acollir els fans. I a la Défense es fa un gran
espectacle pirotècnic: La Défense avec le rugby. Té la
seva gràcia, això d’Ovàlia.

COLLS I PUNYS

Ovàlia
NARCÍS COMADIRA

El monestir de Lluc, al nord de Mallorca, on Riber va fer d’escolà. / TOLO RAMON
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