
L’ambigüitat en les
relacions humanes
Imma Monsó sap analitzar de ma-
nera magistral l’ànima humana i
les ambigüitats de les relacions per-
sonals. En la seva tercera novel·la,
Tot un caràcter (2001), l’autora
s’endinsava, amb l’agudesa i la iro-
nia que caracteritza la seva literatu-
ra, en la complexitat de les relacions d’amor i alhora
d’hostilitat entre una mare i la seva filla petita, amb
personalitats aparentment oposades. La novel·la
surt ara en edició de butxaca a La Magrana.

Tot un caràcter. Imma Monsó. La Magrana de
Butxaca. 222 pàgines. 8,50 euros

Yasmina Reza retrata
Sarkozy
L’escriptora francesa Yasmina
Reza va convertir-se en l’ombra
de Nicolas Sarkozy durant
mesos, quan aquest es preparava
per encarar una campanya electo-
ral que el conduïria a la presidèn-
cia de la República francesa. Re-

za el va seguir de prop en els mítings i actes públics,
però també va rastrejar en el seu costat més íntim i
humà, de manera que va aconseguir dibuixar de
Sarkozy un retrat calidoscòpic. El llibre serà presen-
tat avui a l’Institut Francès de Barcelona, amb l’au-
tora i el politòleg Pierre Giacometti.

L’alba el capvespre o la nit. Yasmina Reza (Trad.
Oriol Sánchez). Empúries. 143 pàgines. 16 euros

Shackleton a
l’Antàrtida
L’agost de 1914, l’explora-
dor Ernest Shackleton i una
tripulació de 27 homes van
embarcar rumb a l’Antàrti-
da per fer-hi el primer viatge
a peu. A 160 kilòmetres de
terra ferma, el vaixell va en-
callar al gel i es va enfonsar després de mesos a la
deriva. L’escriptora Caroline Alexander i el fotògraf
de l’expedició, Frank Hurley, recreen en aquest lli-
bre la lluita diària de la tripulació per sobreviure.
L’aventura és motiu de la mostra que es pot veure
fins al dia 24 al Museu Marítim de Barcelona.

Atrapats al gel. Caroline Alexander (Trad. Esther
Roig). Columna. 240 pàgines. 17 euros

Nou poemari de Jordi
Guardans
Planeta Balalaika és el títol
d’aquest nou recull de poemes de
Jordi Guardans. A part de l’obra
poètica —Tsares o El Rèquiem
blau són alguns dels seus anteriors
poemaris—, Guardans és autor
de la música i la lletra de cançons

que han cantat Gerard Quintana, Maria del Mar
Bonet o Ester Formosa, qui el 2007 va treure el CD
Ester Formosa canta Jordi Guardans.

Planeta Balalaika. Jordi Guardans. L’emboscall.
81 pàgines. 7 euros

Forasters
Rafael Vallbona
Columna
(Premi Nèstor Luján
de Novel·la Històrica)
232 pàgines. 21 euros

Barcelona, desembre de
1918: el nom d’un indret i
després, la datació. Així
és com Rafael Vallbona

(Barcelona, 1960) encapçala els
capítols de la novel·la Forasters.
En aquest cas concret, el capítol
comença amb la constatació que
l’alegria frívola de la Barcelona
benestant s’ha “escampat a tota
la ciutat amb igual beneiteria” i
llavors segueixen dades històri-
ques que ocupen més o menys
una pàgina. La sumària interpre-
tació de l’armistici entre Alema-
nya i els aliats és interrompuda
en sec amb un: -Cambrer, faci el
favor de...

En aquest punt exacte, just
darrere el guionet, deu començar
la fabulació, la literatura pròpia-
ment dita, mentre que els pa-
ràgrafs entre la primera frase i
aquesta exclamació formen part
de la reconstrucció del passat. És
així com hem d’entendre una
novel·la històrica? Com un em-
metxat de dues fustes —ficció i
realitat— que al llarg de la narra-
ció van deixant el protagonisme
l’una a l’altra? Ara una mica de
fets, ara una pinzellada d’imagi-
nació?

Forasters, de fet, difícilment
suscitaria una reflexió teòrica
com un exemple reeixit d’aquest
gènere perquè el puzle és rígid i
maldestre. La lluita obrera és
il·lustrada amb el naixement en
directe d’un nen “més sa i fort
que un roure”. Margaret Mit-
chell va crear el més famós part
de tota la literatura mundial. Les
imatges suggerides per la traduc-
ció d’Allò que el vent s’endugué
de Jordi Arbonès no podran mai
competir amb l’atractiu d’un
Clark Gable, però les hores del
patiment de la Melanie, assistida
per l’Scarlett O’Hara, són igual
de convincents llegides que vis-
tes. Vallbona, en canvi, no neces-
sita més de quatre paraules per
posar al món “amb tota naturali-
tat” el petit Llibert.

Cal il·lustrar els fets passats
amb escenes tan poc treballades?
Jesús Moncada, per retre un ho-
menatge als somnis obrers, crea a
Camí de sirga el paleta Bakunin i

li fa, amb la República, enderro-
car el mur que separa al cementiri
de Mequinensa els que són indig-
nes de la terra santa. El Llibert de
Vallbona no farà cap acció sim-
bòlica com aquesta. Els protago-
nistes de Forasters no són més que

ninots que l’autor mou per un tau-
lell, sense perfil, ni sentiments, ni
opinions que els facin individuals.
“Tu, amb el teu silenci abnegat i el
teu treball cosint i brodant també
has contribuït a aquest èxit de la
classe obrera”, diu el pare del Lli-
bert a la seva esposa després de la
vaga de la Canadenca. Com si ben
entrat al segle XXI encara fóssim
sota el jou d’un estrany i dogmàtic
realisme socialista.

En va hi busca-
reu també la belle-
sa de la Barcelona
de Josep Maria de
Sagarra. No hi ha
cap Frederic que
es vagi “intoxi-
cant amb la triste-
sa d’aquell pis”, si-
nó barons ale-
manys veritables i
falsos que amb les
seves intrigues
converteixen la
convulsa història
d’entreguerres en
una mena de con-
flictes de gàngs-
ters que miren de
treure profit dels
ideals del proleta-
riat.

Vallbona, un
autor conegut
que ha publicat
una cinquantena
de llibres per a jo-
ves i per a adults,
que ha escrit lli-
bres de viatges i
de poemes, acaba
la seva última
novel·la històrica
amb la conclusió
que la millor ma-
nera d’afrontar
un passat familiar
traumàtic és no

sentir-se estranger. I per no sen-
tir-se estranger, cal procurar no
ser d’enlloc. La lògica d’aquesta
argumentació costa una mica de
comprendre, però el fet és que
s’avé molt amb els temps postmo-
derns. L’Àfrica, la néta del Lli-
bert, s’instal·la a París perquè
allà no la coneix ningú i pot fer,
amb el quiosquer de la cantona-
da, una conversa imprecisa sobre
l’actualitat mundial que no l’obli-
ga a res.

La visió històrica, sigui en la
literatura o bé en un estudi amb
notes a peu de pàgina, ens ha de
mostrar els punts d’inflexió, l’eix
al voltant del qual giren els esde-
veniments, l’anàlisi dels fets. No
només la narració literària de
Vallbona, sinó també la seva vi-
sió històrica —amb els assassins
a sou com a agents decisius—, no
resulta gens convincent. Difícil-
ment podríem parlar en el cas de
Forasters d’una novel·la històri-
ca, es tracta més aviat d’una lectu-
ra destinada a un entreteniment
inconsistent.

Un gintònic a París
SIMONA ŠKRABEC
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Els arços floreixen, l’aire és de color morat. Som a
la Quaresma. Quan jo era nen i adolescent vi-
víem el pas del temps —el temps que fuig
irreparablement— lligats a les festes religioses.

Aquestes festes marcaven els dies, les setmanes i els
mesos de l’any amb la seva característica pròpia. Anys i
més anys de convivència de la gent amb les festes i el fet
que algunes d’aquestes festes coincidien amb festes
molt més antigues, paganes, havien generat un costuma-
ri que poc era religiós, o només ho era de retruc. Això
que ara en diuen la cultura popular havia voltat la
religiositat de costums gastronòmics, musicals, teatrals,
que feien de la vida quotidiana una estofa teixida amb
fils de diferents registres, però d’una consistència i una
confortabilitat considerables. Hi havia un substrat teolò-
gic i litúrgic que sostenia les tradicions i aquestes es
repetien cada any. Així, l’any començava amb l’Advent,
que era per preparar Nadal. Quatre setmanes d’espera

ben articulades. Aquí, presidides, en la vida casolana,
per la instal·lació del pessebre. En els països nòrdics,
per aquella corona d’avet amb quatre espelmes que
s’anaven encenent progressivament, una cada diumen-
ge. Després de les festes de Nadal, que acabaven amb la
Candelera, calia esperar l’ordre de la lluna per marcar
amb cendra el front dels fidels i començar així la llarga
Quaresma que havia de servir per preparar la Setmana
Santa. I abans del Dimecres de Cendra, com que s’en-
trava en una llarga travessia del desert, hi havia, plena-
ment justificada, la celebració popular del Carnaval.

Per això les màscares, perquè en la quaresma la gent es
trobava amb si mateixa, es revelava tal com era a la seva
pròpia consciència. Per això els excessos carnals, en
tots els sentits, perquè s’entrava en una etapa de dura
abstinència. Per això les fartaneres, perquè venien dies
de ventre prim, dies de dejuni.

A l’abstinència de carn, la quotidianitat popular hi
oposava algunes receptes de peix autènticament subs-
tancioses, com ara el platillo de bacallà amb pèsols i
carxofes, que, a casa meva, era obligat el dia de Diven-
dres Sant. I per matar el cuquet que sempre quedava els
dies de dejuni, es van inventar el bunyols —a Girona
brunyols. Unes postres sòlides que mantenien entretin-
gut l’estómac els dimecres i els divendres.

Ara que tot l’any és Carnaval, ara que cada dia la
gent menja tot el que vol, ara que dimecres i divendres
no tenen cap significat especial dins la setmana, quin
sentit té la celebració del Carnestoltes, quin sentit té
posar-se màscares i disfressar-se, si tothom va dis-
fressat, fins i tot d’ell mateix, tots i cada un dels dies de
l’any? Quin sentit té menjar brunyols els dimecres i els
divendres? Cap, evidentment. Rastres de boires nostàl-
giques.

La quaresma era, com l’advent, temps de meditació,
temps d’espera, temps de lectura. Dues grans èpoques
de l’any dedicades a parlar amb un mateix, a fer-se, a
créixer per dins. Ara ja no serveixen per res. Tots
naixem perfectes.

“Es tracta més aviat
d’una lectura destinada
a un entreteniment
inconscient”
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La Quaresma
NARCÍS COMADIRA

L’escriptor Rafael Vallbona. / CARMEN SECANELLA

LA REBOTIGA

4 / QUADERN EL PAÍS, dijous 14 de febrer de 2008


