
L’última novel·la de
Norman Mailer
La Magrana publica en català la
darrera novel·la del gran escriptor
i periodista nord-americà Norman
Mailer, que va morir el passat 10
de novembre. Autor d’una extensa
obra —va escriure 39 llibres, dos
dels quals el van fer mereixedor del
premi Pulitzer—, el provocador Mailer va escriure
sobre qüestions tan diverses com l’arribada de l’ho-
me a la lluna o el Hollywood daurat. En el seu últim
llibre, el narrador, un misteriós home de les SS,
investiga els orígens familiars d’Adolf Hitler.

El castell del bosc. Norman Mailer (traducció de
Xavier Llobet). La Magrana. 416 pàgines. 22,5 euros

Rodoreda, reeditada
La celebració de l’Any Rodoreda,
del qual ja s’ha donat el tret de sorti-
da amb l’estrena al TNC d’una adap-
tació de La plaça del Diamant, està
impulsant la reedició de l’obra de l’es-
criptora. El Club editor publica di-
versos títols de Rodoreda a la seva
col·lecció Club Editor Jove, amb di-

dàctics i exhastius postfacis d’especialistes en l’obra
de l’autora. A Jardí vora el mar, l’anàlisi de l’obra és
a càrrec de Roser Porta. La novel·la narra la història
d’un jardiner que observa durant els estius la vida
d’una família rica en una torre vora el mar.

Jardí vora el mar. Mercè Rodoreda. Club Editor.
238 pàgines. 7,5 euros

La Transició i els
que la van viure
El trànsit de la societat espanyola
de la dictadura a la democràcia
és analitzat en l’exposició En
Transició (al CCCB, fins al 23 de
febrer de 2008) des de l’òptica de
les persones que van viure el pro-
cés i no sols a través de les elits
polítiques. Les vivències d’una ge-
neració, personals i col·lectives, es plasmen en diver-
sos àmbits temàtics: la vaga, la comissaria, l’escena
musical, la comunicació, l’escola...Escrits de Santos
Julià, Antoni Marí o Carlos Jiménez Villarejo, entre
d’altres, s’inclouen al catàleg de la mostra, on es
reprodueix el ric material gràfic de l’exposició.

En Transició. Diversos autors. CCCB-Diputació
de Barcelona. 197 pàgines. 15 euros

Diàlegs sobre el
futbol
Guillermina Motta, Lorenzo
Quinn, Joan Laporta, Miquel de
Palol, entre d’altres, conversen
amb Cèlia Sànchez-Mústich sobre
el futbol i expliquen el que aquest
esport els suggereix sobre les rela-
cions de parella, l’amistat, la socie-
tat... Un singular diàleg que té

com a fil conductor els Veterans de Sitges, que, junt
amb l’autora, cedeixen els drets d’autor d’aquest
llibre a la Fundació Arrels, dedicada als sense sostre.

Il·lusionistes del futbol. Cèlia Sànchez-Mústich.
Cossetània. 158 pàgines. 14 euros

Lluís Nicolau d’Olwer. De-
mocràcia contra dictadura
Albert Balcells
Institut d’Estudis Catalans
576 pàgines. 35 euros
Lluís Nicolau d’Olwer
Josep Maria Muñoz Pujol
Edicions 62
240 pàgines. 25 euros

Pocs personatges de la cultu-
ra i la política catalana del
segle XX han tingut fins
ara un tractament historio-

gràfic tan injust com Lluís Nico-
lau d’Olwer (1888-1961). Perso-
natge polièdric, Nicolau va tenir
un paper destacat en innombra-
bles iniciatives, encara que avui
el seu nom no s’hagi vist afavorit
pel corrent de reivindicació de la
generació republicana. La raó és
que Nicolau no troba avui cap
sector polític que el vulgui reivin-
dicar, i això el situa en pitjors
condicions que d’altres personat-
ges de menor transcendència,
perquè no encaixa en aquesta su-
ma de memòries particulars en
què s’ha convertit bona part del
relat històric. I en canvi ningú
nega la rellevància del líder d’Ac-
ció Catalana, amb una intensa
vida política guiada pels valors
del catalanisme, el republicanis-
me i la democràcia.

Certament, l’aproximació a
Nicolau és difícil també pel gran
nombre d’aspectes que configu-
ren la seva biografia. Historia-
dor, hel·lenista, economista, pe-
riodista, polític en càrrecs de to-
ta mena, des de l’àmbit munici-
pal als governs de la República, i
una cronologia que abasta des de
la Restauració i la Dictadura de
Primo de Rivera fins a la Guerra
Civil i l’exili. Nicolau és un perso-
natge present en molts fòrums
culturals i polítics internacionals.
És l’home que presideix la comis-
sió de cultura de l’Ajuntament
de Barcelona, l’historiador que
ingressa ben jove a l’IEC, que
protagonitza la creació d’Acció
Catalana —escissió de la
Lliga—, que s’implica en el jocs
diplomàtics de la Societat de Na-
cions, que participa en la “recon-
versió” de la República Catalana
de Macià en la Generalitat repu-
blicana, que esdevé ministre
d’Economia de la flamant II Re-
pública i tants altres càrrecs de
significació, com el de governa-
dor del Banc d’Espanya durant
la Guerra Civil, quan el famós

trasllat de les reserves d’or a Mos-
cou.

Finalment, sembla que la im-
portància del personatge s’està
imposant, i amb poques setma-
nes de diferència han arribat a
les llibreries dues obres sobre ell,
tot i que d’ambició i resultats
força desiguals. Són dues aproxi-
macions ben diferents. D’una
banda, la de l’historiador Albert
Balcells, que reivindica clara-
ment la dimensió política de Ni-
colau, tot i que el mateix protago-
nista s’esforçava en presentar-se
com a historiador, com manifes-
tava en una carta de 1958 on
deia: “Orgull d’ofici, si m’és lle-
gut dir-ho així, el concentro en la
investigació històrica. Escriptor
només en sóc ocasionalment,
com ocasionalment he estat polí-
tic”. De fet, Nicolau era un
intel·lectual prototípic de la seva
generació, que va ser engolit per
la dinàmica de l’època, de fort
compromís del món cultural, i
que va acabar desenvolupant
moltes responsabilitats políti-
ques, tot i que a voltes la tendèn-
cia al refugi en la investigació
sembla desmentir el seu compro-
mís polític. Un exemple extrem i
sorprenent es produeix quan
l’alliberament de París, el 1945.
Aleshores, Nicolau —que havia
estat detingut en dues ocasions

per la Gestapo, es
queixa que la Bi-
blioteca Nacional
ha estat tancada
unes setmanes i
que els companys
d’exili el destor-
ben: “És inútil dir-
los a la gent que
sóc espectador i no
pas actor: les visi-
tes dels companys
eufòrics plouen i
d’algunes reunions
un no pot excursar-
se’n”. La tensió en-
tre l’estudiós que
vol viure tancat en
la seva torre d’ivori
i el polític que pro-
tagonitza moments
importants de la vi-
da política queda
aquí totalment al
descobert, com suc-
ceí en altres oca-
sions.

El trajecte vital
de Nicolau permet
plantejar-se molts

aspectes fonamentals de la his-
tòria de la Catalunya contem-
porània, tant en relació a la vida
política com a l’evolució del món
intel·lectual. I reclama, per tant,
una gran biografia, que encara
no ha arribat. Es disposa d’algu-
nes aproximacions inicials i de
diversos epistolaris publicats, a
més de material d’arxiu força va-
luós. El llibre de Balcells aporta
una síntesi biogràfica completa i
una selecció molt útil d’escrits po-
lítics i discursos que permeten
aprofundir en les idees de Nico-
lau i en la seva praxi política.
Serà ben segur un llibre a tenir
molt en compte en la revisió del
personatge. Malauradament, no
podem dir el mateix del llibre de
Josep M. Muñoz Pujol, que fa
una aproximació deliberadament
parcial de Nicolau, iniciant el re-
lat quan el protagonista tenia ja
36 anys; i proposant sobretot
una lectura psicològica del perso-
natge que no sabem fins a quin
punt se sosté. Amb tot, sembla
que l’interès per Nicolau revisco-
la, i això sol ja és prou impor-
tant, ja que treu de l’oblit una
persona molt rellevant per enten-
dre molt millor el funcionament
de la cultura catalana i també els
pressupòsits i l’acció política del
republicanisme i del catalanisme
del període d’entreguerres.

Entre l’acció i la reflexió
CARLES SANTACANA
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Demà farà anys, exactament vint-i-tres, que va
morir Joan Vinyoli. Recordo el seu funeral, a
Sant Vicens de Sarrià, perquè el novembre és el
mes dels difunts, però sobretot el recordo a ell,

pujant aquella escala estreta i costeruda de casa seva, que
ara mateix no sé si realment era estreta i costeruda, que la
memòria es configura moltes vegades de manera simbòli-
ca, i així aquella escala en la meva memòria és com
l’escala de la seva vida i de la seva poesia. Novembre, mes
dels difunts. El món sencer, homes i dones i això que ara
nens i periodistes en diuen “la natura”, camina irremissi-
blement cap al fons del barranc d’on ja no es torna més,
per dir-ho amb un vers del poeta. Però la natura sí que en
torna, i encara que l’arquitecte de la tardor (torno a citar
Vinyoli), retiri fulla per fulla els coures, els roigs morats,
els ors inconsistents, per deixar dura i neta l’estructura
del casal de l’hivern (continuo citant Vinyoli), el novem-

bre és generós, porta tresors pastosos: les castanyes i els
moniatos, porta les magranes de pell coriàcia i cor de
cristalls, els bolets perfumats d’humitat i, sobretot, els
codonys. La meravella dels codonys, de formes bonyegu-
des, barroques, que tenen un perfum antic i la pell encera-
da, que prometen un codonyat pastós com la memòria i
una gelea transparent com l’hivern, confitura de vidre. Sí,
el novembre és generós, perquè, entre les boires filagarso-
ses dels seus fondals, porta aquell estiuet de sant Martí,
aquell tros de la capa del sant convertit en bon temps, que

ens escalfa uns dies, amb el solellet sospès, les esgarrifan-
ces del cos i les de l’ànima. Vénen els tords, de pit també
pastós, i entren les becades, gustoses de sotabosc i de cucs
de la terra. Ocells prodigiosos a la taula, ocells que ens
permeten una estranya comunió amb el podrimener i les
olives madures, amb la carn destinada a passar-se i amb
l’oli de la unció salvadora. Sí, el novembre és generós,
perquè també ens porta el vi novell, el primer tast de la
verema, miracle de la fermentació, decantació de totes les
terboleses, viatge a la transparència.

La dites són clares: “Per sant Martí, la pinya cau del
pi”, “Per sant Martí, mata el porc i enceta el vi”. Tot són
regals del novembre.

Però Vinyoli mira més enllà d’aquest mes generós,
mira cap a l’hivern. Cap a la seva estructura dura i clara.
A ell, més que el novembre li agrada el desembre: poden
menys, escriu, “els perfumats bolets d’un novembre plu-
jós | que els arbres corglaçats, erts, del desembre”. Als
darrers temps de la seva vida busca la transparència de
l’hivern, s’allunya dels embruixos del ponent, esventa les
recances i les cendres (torno a citar-lo literalment), i diu
que “vindrà la mort i els ulls m’arrencarà: | veuré llavors
un altre firmament”. I encara afegeix: “La mort és simple-
ment un canvi més”. I encara: “Veurem llavors carenes | o
un estimball? | No facis cap pregunta: el que era és
acabat, el ja-no-ser comença”. De moment, però, tenim el
novembre.
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