
Reedició de tota l’obra de
Narcís Oller
Amb aquesta opera prima de Nar-
cís Oller, publicada per primera
vegada el 1879 i integrada per qua-
tre contes, Cossetània inicia la ree-
dició de tota l’obra del considerat
pare de la novel·la catalana mo-
derna.Tots els títols que apareixe-
ran a la Biblioteca Narcís Oller
—la majoria d’ells no es troben avui a les llibreries,
excepte obres cabdals, com La febre d’or—, inclo-
uran un pròleg d’un especialista. En aquest cas, és
Rosa Cabré qui el fa. Aquest projecte editorial
treurà a la llum cartes o assajos inèdits d’Oller.

Croquis del natural. Narcís Oller. Cossetània.
112 pàgines. 11,40 euros

El comissari Kharitos
parla català
El reconegut autor de novel·la ne-
gra grec Petros Màrkaris, creador
de les històries del comissari Khari-
tos, és traduït per primera vegada
en català. Pagès publica L’accionis-
ta principal (traduïda per Montser-
rat Franquesa i Joaquim Gestí),
on l’autor, que és aquests dies a

Barcelona amb motiu de la Trobada de Novel·la
Negra, es val del seu habitual humor crític per bastir
una nova història de crims amb el terrorisme i la
publicitat com a fil argumental.

L’accionista principal. Petros Màrkaris. Pagès
editors. 356 pàgines. 20 euros

La Biblioteca de Ca-
talunya, 100 anys
Amb motiu del centenari de
la Biblioteca de Catalunya,
celebrat el 2007, Reis Fonta-
nals i Marga Losantos han
realitzat la més aprofundida
història d’aquesta institució
que va ser impulsada per
Prat de la Riba. Les autores han dedicat tres anys a
l’anàlisi de la documentació original de la Biblioteca i
d’altres centres documentals, i a l’estudi de fets his-
tòrics dels darrers cent anys per contextualitzar el
naixement i evolució d’aquesta institució.

Biblioteca de Catalunya. 1907-2007. Reis Fonta-
nals/Marga Losantos. BNC. 399 pàgines. 30 euros

Guinovart cartellista
En el marc de la celebració dels
80 anys de Guinovart, el Museu
d’Història de Catalunya li dedi-
ca l’exposició Cartells d’un
temps (fins al 2 de març). Viena
publica el catàleg de la mostra,
on es reprodueixen els cartells
que s’hi exposen i altres que l’ar-
tista va fer des dels anys 60 fins
avui. La publicació inclou es-

crits de José Corredor-Matheos, Àlex Mitrani o
Jaume Sobrequés, entre d’altres.

Cartells d’un temps. Guinovart. Viena Edicions.
133 pàgines. 29,50 euros

Només socis
Ferran Torrent
Columna
278 pàgines. 21 euros

Hi ha novel·listes que en
cada nou llibre que publi-
quen transporten el lec-
tor a un mateix regust o

a un mateix estat d’ànim inconfusi-
ble, i el lector els ho agraeix. No
pertanyen a la mena d’escriptors
que experimenten ni a la dels que
necessiten reinventar-se a cada lli-
bre: ofereixen un material que per
més que es renovi, i per més que
viatgi, evolucioni o canviï de regis-
tre, retorna sempre a un mateix
color. De les novel·les de Ferran
Torrent en queda a la memòria
l’aire estantís i desangelat d’algun
garito de mala mort de matinada,
però sobretot el retrobament amb
un efecte euforitzant garantit. No-
més socis arrenca potser amb algu-
na dificultat però un cop s’ha po-
sat en marxa, la deriva imprevisi-
ble i desbocada de la trama retor-
na el lector als millors moments
del novel·lista.

Tot comença en una urbanitza-
ció dels afores de la ciutat de
València, on l’exdetectiu Butxana
i l’excomissari Tordera maten el
temps sense atrevir-se a deixar-se
veure ni a gastar els milions d’eu-
ros que li van extorquir l’any ante-
rior a l’empresari populista d’am-
bicions polítiques municipals
Juan Lloris. Torrent estira, a No-
més socis, d’un fil que va quedar
penjat de Judici final, la darrera
novel·la de la trilogia sobre les
martingales de la València políti-
co-empresarial que es mou al dic-
tat de la màxima de l’exhonorable
Zaplana: “Le pides dos millones
de pelas o tres de lo que quieras.
Lo que te de ya me lo das bajo
mano”.

Només socis és una seqüela que
enllaça amb el serial
col·leccionable dels últims llibres
de Torrent, però és alhora perfec-
tament accessible al neòfit en els
afers tèrbols que la precedeixen.
El desig de venjança de Juan Llo-
ris, l’empresari-polític enganyat,
desencadena les ziga-zagues del
joc del gat i la rata en què s’hi
acaben jugant alhora com a mí-
nim tres partides simultànies. El
contrast entre el crim engominat
de despatx amb moqueta i l’antre

suburbial es reforça amb la fre-
qüentació d’una casa d’apostes
clandestines. Butxana té l’esperit
de l’home d’aventura, la rotundi-
tat vital “del jugador que pretén
fer saltar la banca amb cada apos-
ta.” I, tal com passava en la
novel·la anterior, la trama salpe-
brada de colors locals es vincula
amb un relat d’espionatge interna-
cional de repercussions més àm-
plies i, fins i tot, amb implicacions
ètiques que van una mica més en-
llà del nihilisme descordat que do-
minava la mirada del novel·lista.
Farà bé el lector de llegir les míni-
mes notícies o ressenyes inconti-
nents possibles al respecte: la ten-
dència a avançar dades argumen-
tals o temàtiques clau, que en teo-
ria haurien d’aparèixer per sorpre-
sa però que els paratextos de la
difusió orquestrada et posen en
safata, poden arribar a ser letals.

Torrent és un mestre de la rèpli-
ca i la retranca, un dialoguista es-

molat i eficaç, i tam-
bé un constructor
de trames ben ordi-
des, que si en algun
moment semblen
abusar de la casuali-
tat acaben per fer
quadrar el cercle
més obstinat. Un
novel·lista que sap
imprimir moviment
i tensió, ritme i ex-
pectació als seus re-
lats. És també cert
que en el dibuix
dels personatges hi
ha un punt d’esque-
matisme tipificador
que provoca que en
alguns moments la
parella Butxana-
Tordera ens porti a
la memòria l’eco
llunyà del detectiu
Màgnum i el major-
dom Higgins: l’un
vitalista i busca-vi-
des, l’altre pureta i
sempre remugant.
El mobiliari vital i
moral, l’atrezzo i
l’acotació de les es-
cenes més esbossa-
des que dibuixades
pateixen de vegades
d’una escriptura
que s’ho juga gaire-
bé tot en el terreny

inapelable de l’esgrima verbal a rit-
me de telefilm.

S’havia acusat Torrent de la rei-
terada masculinitat dels seus pro-
tagonistes. Una de les sorpreses de
Només socis és l’aparició estelar
de Carla, protagonista femenina
de l’estirp de Mata-hari, tan enig-
màtica i seductora com política-
ment compromesa i capaç de sub-
jugar Toni Butxana. Un personat-
ge com aquest ben bé es mereix un
spin-off.... Una altra de les sorpre-
ses de la novel·la consisteix en la
irrupció en forma de cameo del
propi Ferran Torrent, disfressat
del seu alter-ego para-autobio-
gràfic, Ferran Torres, autor i pro-
tagonista de Gràcies per la propina
(Gràcies per la tequila a la
novel·la). La bifurcació dels dos
mons novel·lístics de Ferran To-
rrent conflueix en aquesta
novel·la d’una forma encara inci-
pient, que potser apunta a un nou
cicle.

Butxana & Torres
societat limitada
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Saben qui era Francesc Jaubert de Paçà? Segura-
ment que no. Jo no ho sabia fins que no vaig rebre,
fa unes setmanes, un llibret que m’ha entusiasmat.
Està escrit en un francès deliciós, clar com un dia-

mant, i el va publicar a París, el 1833, la llibreria Gide.
Porta per títol Recherches historiques et géographiques
sur la montagne de Roses et le Cap de Creus. Es tracta
d’un llibre difícil de trobar, que no és a cap biblioteca del
país, com diu Pep Vila, que és qui n’ha preparat aquesta
edició. Per això ha tingut interès en fer-ne un facsímil,
per posar-lo a l’abast de les persones interessades no
solament en com veia un rossellonès, que això era el
senyor Jaubert de Paçà, aquesta zona nord-est de l’Em-
pordà, sinó de tothom que, sabent una mica de francès,

cosa lamentablement cada dia més rara, vulgui esplaiar-
se en un text tan ben escrit. Jo crec que a Pep Vila, que a
més de filòleg és poeta, segurament l’ha mogut tant
aquesta qualitat de la bona escriptura com la multitud de
coneixements que el text posa al nostre abast.

Els he dit que Jaubert de Paçà era rossellonès, però no
els n’he dit res més. Era un erudit, nascut a Ceret el 1785 i
mort a Perpinyà el 1856, de família noble, que va fer
estudis civils i militars a París. Home realment il·lustrat,
era jurista, historiador, agrònom, expert en temes d’irriga-
ció, economia rural i conreus. Després de diversos càrrecs

a París, es va retirar al seu Paçà natal on, a més de
prosseguir en el cultiu dels seus temes habituals, es va
dedicar a l’estudi de la llengua catalana. Posseïa una gran
biblioteca i va ser membre de l’Académie des Sciences, de
l’Institut de France, de la Societé Linnéenne, etcètera. Va
escriure una gran quantitat de papers, entre els quals
destaquen el Voyage en Espagne dans les années 1816,
1817, 1818, 1819, ou recherches sur les arrossages (París,
1823), on estudia els sistemes d’irrigació catalans i valen-
cians, i aquest que motiva aquesta nota meva d’avui.

Com a mostra d’una literatura tan esplèndida en la
seva precisió —llàstima que W.G. Sebald ja no hi sigui,
perquè aquest llibre li hauria encantat— no em sé estar de
transcriure’n un petit fragment dedicat al Cap de Creus:
“Le Cap, avec sa base noircie par le schiste, avec ses roches
calcinées par les éléments, avec ses flancs caverneux, se
détache du continent par la crête de rochers qui sépare
Jugadora de Culip. Une tour antique, ruine d’une atalaya,
qui probablement succéda à un phare grec, couronne le
sommet du Cap. A ses pieds, la mer mugit sans cesse, en
pénétrant dans la profonde caverne de l’Enfer”. (El Cap,
amb la seva base ennegrida per l’esquist, amb les seves
roques calcinades pels elements, amb els seus flancs caver-
nosos, es deslliga del continent per la cresta de rocam que
separa Jugadora de Culip. Una torre antiga, ruïna d’una
talaia, que probablement va succeir un far grec, corona el
cim del Cap. Als seus peus, el mar mugeix sense parar, tot
penetrant en la profunda cova de l’Infern.)
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La muntanya
de Roses
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L’escriptor Ferran Torrent. / CONSUELO BAUTISTA

LA REBOTIGA

4 / QUADERN EL PAÍS, dijous 7 de febrer de 2008


