
Intriga al monestir
de Pedralbes
El monestir de Pedralbes i la
Barcelona del segle XVII són
l’escenari d’una història d’intri-
ga i amor: als anys posteriors a
la Guerra dels Segadors, al mo-
nestir apareix assassinada una
novícia, que posseeix una carta
en què s’amaga un secret decisiu per al futur de
Catalunya. La periodista barcelonina Bea Cabezas
s’inicia en la narrativa amb aquesta novel·la amb
rerefons històric, un gènere que està conreant darre-
rament espectaculars èxits de vendes a Catalunya.

El monestir de les ombres. Bea Cabezas. Alisis.
284 pàgines. 21,95 euros

Primeres memòries
de Benguerel
L’Avenç reedita les Memòries de
Xavier Benguerel —publicades el
1971 per Alfaguara—, on l’escrip-
tor i traductor evoca la seva in-
fantesa i joventut al suburbi in-
dustrial del Poblenou i reviu l’ex-
periència de la guerra i el seu pri-
mer exili a França. En aquestes

Memòries, que tindrien continuació en un nou vo-
lum, l’any 1988, sobre el segon exili a Xile, hi
excel·leixen els retrats que l’autor fa d’escriptors
com Joan Oliver, Joan Salvat-Papasseit o Pere Cal-
ders, autor, aquest darrer, del pròleg del llibre.

Memòries (1905-1940). Xavier Benguerel.
L’Avenç. 334 pàgines. 20 euros

Raons per als qui no
volen tenir fills
Hauria estat millor la vostra vida
sense fills? La provocadora i polè-
mica escriptora i economista Co-
rinne Maier creu que sí, i en dóna
40 “bones raons” en aquest llibre
que apareix en català en edició de
butxaca. El llibre va suscitar un
ampli debat quan es va publicar
l’any passat a França, on es va
convertir en un èxit de vendes. L’autora serà la
setmana vinent a Barcelona per presentar el llibre.

No kid. Corinne Maier. Labutxaca. 159 pàgines.
6,50 euros

Poemes que evoquen
fràgils records
La música constitueix el rerefons
de bona part dels poemes d’aquest
llibre amb què la poetessa gironina
Isabel Oliva va merèixer el premi
Goleta i Bergantí del Masnou
2007. L’autora reflexiona també so-
bre la creació literària i convida el
lector a compartir amb ella “emo-

cions trencadisses, fràgils records i moments de joia
fugaç que han fet, fan i faran agradosa una vida”, diu
el poeta Lluís Lucero al pròleg.

L’estoig del violí. Isabel Oliva. Viena. 72 pàgines.
10 euros

Cera
Miquel Pairolí
La Magrana
202 pàgines. 18 euros

Hi ha novel·les on l’autor
escampa des del princi-
pi pistes evidents del joc
que vol jugar, però un

cop s’hi posa, acaba fent una al-
tra cosa, ja sigui perquè el domi-
nen els materials o perquè el sub-
juga la novel·la imaginada fins al
punt de no deixar-li veure clara-
ment què és el que realment està
escrivint. Alguna cosa per l’estil
passa amb Cera, de Miquel Pairo-
lí (Quart, 1955). La novel·la
arrenca l’any 1963 amb la des-
cripció detallada d’una processó
en memòria d’un bisbe mort i
segueix amb el report d’un altre
seguici, en aquest cas per rebre i
aclamar el nou bisbe que arriba a
la ciutat. A través dels ulls del
narrador, que llavors era un nen,
el pas lent dels seguicis en perfec-
ta formació permet una morosa i
esmolada taxonomia social de
grups i estaments socials d’una
capital de províncies catalana
que s’assembla tant a la ciutat de
Girona que no s’entén gaire per-
què això no s’explicita: grups i
estaments socials classificats i ad-
jectivats amb una veu que no té
res d’infantil, sinó que és ja la
d’algú que aplica el manual de la
memòria històrica per passar
comptes amb els diferents graus
d’implicació amb el règim fran-
quista. Hi desfilen des de la “cas-
ta de vella noblesa que s’enorgu-
llia de no haver treballat mai, els
autèntics creadors d’aquella dic-
tadura estrangera”, fins als he-
reus del catalanisme moderat de
l’època de la República, “fari-
seus riquíssims, capats que ha-
vien tret molt de profit de la seva
amputació”. Juguem al desco-
bert i amb cartes marcades però
amb descripcions molt vives,
amb una prosa precisa i amb
anàlisis matisades, malgrat la ten-
dència a l’esquematisme classifi-
catori inherent en aquesta mena
de retaules.

Un cop adreçat el decorat de
fons i un cop ha circulat ja per
l’escenari inaugural de la
novel·la tota la parada de perso-
natges convenientment etique-
tats, el joc que es proposa és el de
tancar l’objectiu de la càmera i
revelar la misèria moral del nacio-
nalcatolicisme a principis dels

anys seixanta a través d’un dra-
ma domèstic. Al principi l’opera-
ció funciona molt bé: se’ns situa
en una cereria i se’ns presenta la
família que la regenta. Els ulls
del nen donen les millors pàgines
del llibre quan recreen els am-
bients, els ritus de l’obrador i de
la clientela, majoritàriament ecle-

siàstica. A partir d’aquí la narra-
ció s’empantana, perd concreció
imaginativa, ja no es mostren es-
cenes imaginables, se’ns informa
amb un relat sumari de les dispu-
tes familiars. Es detalla de forma
reiterativa de quina manera els
membres de la família en qüestió
s’incomuniquen, s’odien i es cor-
sequen per dins. El protagonisme
de la novel·la se centra llavors en
el personatge d’Hermínia, una
tieta llunyana del narrador amb
ulls de nen i veu d’adult —que
desapareix del relat i es transfor-
ma per art de màgia en un narra-

dor omniscient,
que coneix fins
als replecs més
amagats i secrets
d’un conflicte i
d’uns personat-
ges que, de fet, li
són remots: de-
sapareixen els ulls
i queda la veu me-
diatitzadora, im-
placable i nota-
rial, que gairebé
mai no dóna la
paraula als perso-
natges ni els
deixa mostrar en
la novel·la altres
cares que les que
fan al cas que vol
demostrar. Her-
mínia és una do-
na soltera, catòli-
ca preconciliar,
amargada perquè
el seu germà ha
decidit trencar el
pacte de mante-
nir-se també sol-
ter com ella i es
casa, deixant-la
sola a casa amb

els pares. El drama es reprèn i
s’aprofundeix quan el germà
mor prematurament d’un mal
lleig que se li amaga i exclou els
pares i la germana de l’herència:
deixa la cereria a la dona.

Tota la bilis reconcentrada
se’ns descriu amb prolixitat en
una vivisecció a càmera lenta. La
voluntat de projecció sociològica
acaba enredada en un psicologis-
me mecanicista que posa tant
d’èmfasi en demostrar l’efecte le-
tal de la barreja de repressió, apa-
rença social i desarrollismo urba-
nístic que acaba convertint els
protagonistes en figures de cera,
sense matisos ni credibilitat. I
acaba convertint els personatges
secundaris en els més interes-
sants. Quan tot d’una apareix al
final el narrador ja de gran, pro-
jectant-nos cap a l’any 2001, per
deixar anar una carregada impla-
cable (i probablement merescuda
però del tot fora de lloc) a les
polítiques urbanístiques dels
ajuntaments democràtics, Pairolí
acaba de rematar els últims vesti-
gis de bona literatura que de tant
en tant treu el cap enmig de la
novel·la, i ho fa amb una argu-
mentació —un cop més— reitera-
tiva, que com a molt dóna per a
un article d’opinió.

Museu de cera
MANEL OLLÉ
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Vaig tractar l’abat Cassià Just durant un parell
d’anys de convivència intensa. Vivíem, amb els
meus companys novicis, a la caseta del noviciat, al
jardí del monestir, una caseta pagada pel general

Franco. Era una deixa de la primera postguerra. Signes dels
temps, com havíem ironitzat més d’una vegada, aplicant als
temps tenebrosos aquella frase de Joan XXIII. Allà, cada
dia, el mestre de novicis que llavors era el futur abat, ens
llegia i explicava la regla de sant Benet. I ens repetia una
cosa que ja m’havia dit quan el vaig anar a veure per parlar
de la meva possible vocació de monjo. Montserrat, ens
deia, no és un monestir normal. És un monestir i un santua-
ri. És a dir, la solitud, la pregària, la contemplació hi tenen
una servitud, la gent que puja i que cal atendre. Ell, tempe-

rament contemplatiu, artista autèntic, no va oblidar mai
aquesta servitud inherent a la vocació de monjo de Montse-
rrat, que és una vocació diferent de la vocació de monjo a
seques. Sempre va atendre tothom.

A part de les classes sobre la regla del fundador, el
mestre de novicis estava pendent de la nostra formació en
altres matèries i, sobretot, de la nostra formació com a
persones senceres. A les hores de lleure, escoltàvem discos i
llegíem llibres en veu alta —recordo El món, la carn i el pare
Smith, de Chesterton—, anàvem a passeig per la muntanya

i jugàvem a voleibol abans de dinar. Era alhora enèrgic,
tossut i tendre. Tenia un gran sentit de l’humor. Intel·ligent
i sentimental, en el sentit òptim d’aquesta paraula. Vull dir
que tenia sentiments i que no se’ls amagava. Era delicat i
generós. Així, pel dia del sant d’un de nosaltres, a la missa
conventual, ens dedicava la peça d’orgue de l’hora de l’ofer-
tori. Sabia què ens agradava. O bé, el dia de l’aniversari del
seu pare, sempre tocava una composició que el mestre Joan
Just havia escrit. El seu pare també era músic.

El pare Cassià era un home que sabia llegir. Llegia Bach
de forma apassionada i així l’interpretava. I llegia Messiaen
amb la il·lusió de quan, de jove, estudiant a París, l’anava a
sentir a la Trinité, als concerts dels diumenges. Sabia llegir
els grans llibres i les petites coses. I les persones.

Ens convocava, en solitari, ja sigui a la seva cel·la o en
passejades pel jardí, per guiar-nos, renyar-nos, o, simple-
ment, per conèixer-nos més. En recordo més d’una, de
passejada, camí de Sant Iscle enllà, el camí de xiprers que
voreja l’ermita.

Quan vaig marxar de Montserrat, ell era prior. Vaig
anar a acomiadar-me’n. Em va dir que a vegades tenia
por que no m’hagués donat massa llibertat. Jo li vaig dir
que no, que estigués tranquil. M’havia donat tota la
llibertat que jo necessitava per arribar en aquell moment.
Li sabia greu quan un novici marxava, però confiava en el
camí de cadascú. Estimava les persones i sabia que les
enyoraria.

De fet, i aquest és el meu homenatge, el monjo que ell va
formar encara és viu d’alguna manera al fons del meu cor.

“Els personatges
secundaris acaben
convertint-se en els més
interessants”

COLLS I PUNYS

Pel camí de
Sant Iscle

NARCÍS COMADIRA

L’escriptor Miquel Pairolí. / PERE DURAN
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