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L’home que tenia més d’una
vida
Joan Puig i Ferreter
Cossetània edicions
301 pàgines. 18,50 euros

Una de les funcions més im-
portants que poden fer la crí-
tica i l’edició literàries és la
recuperació dels camins de-

bolits de la literatura. Si tenim present
que un escriptor crea els seus precur-
sors, no hi ha cap clau de comprensió
de la contemporaneïtat que no passi
per la relectura dels clàssics i per resca-
tar les baules perdudes de la pròpia
tradició literària. Ara i aquí el raquitis-
me lingüístic només se supera connec-
tant els bons models literaris amb les
noves potències creatives i lectores.
Així, entre altres exemples, la finesa
delectant de Marines i boscatges de
Ruyra, l’orfebreria de La minyonia
d’un infant orat de Llorenç Riber, o la
deu inesgotable del Quadern gris de
Josep Pla, no són només obres excep-
cionals, sinó contrasenyes per poder
avançar amb naturalitat al llarg
d’aquest passamà anomenat literatu-
ra catalana.

La majoria de les proses, narraci-
ons i novel·les breus que integren el
volum L’home que tenia més d’una vi-
da no havien estat reeditades des de

l’any 1939. I ara tenen l’oportuna vir-
tut de revelar els perfils més descone-
guts de Joan Puig i Ferreter (La Selva
del Camp, 1882 - París, 1956), un es-
criptor sobretot famós per la seva face-
ta de dramaturg i per obres tan monu-
mentals com Camins de França o El
pelegrí apassionat.

Les tres novel·les breus aplegades
en aquest volum són una mostra del
punt d’inflexió que Puig i Ferreter va
experimentar l’any 1925, quan deci-
deix abandonar el teatre i dedicar-se
primordialment a la novel·la. Els te-
mes d’aquestes tres peces entronquen
amb les obsessions que l’autor ja ha-
via exposat en la seva obra teatral pre-
cedent: les tensions entre tradició i mo-
dernitat, i la pugna entre passió i vir-
tut en el context d’un univers moral
dominat pel rellent de la beateria. Són
novel·les encara molt contaminades
pels patrons del gènere teatral. I la
versemblança s’hi ensorra a causa de
l’esquematisme dramàtic, tal i com
s’evidencia al final de la novel·la
homònima, quan el pertorbat amant
acaba de clavar unes quantes ganiveta-
des mortals a la seva enamorada i el
moment inevitable de la mort es demo-
ra per concedir un arquetípic diàleg
de tancament i recreació teatrals.

El principi d’organització narrati-
va d’aquests relats és la verticalitat.

Llàstima que el nervi directe i emotiu
—tret característic d’un modernisme
tenyit de neoromanticisme— degeneri
en precipitació, fins al punt que els
personatges d’aquestes narracions
mai no presenten un joc de sòlides
contradiccions vitals ni deixen de ser
caricaturesques imitacions de la força
introspectiva del Raskolnikov de
Crim i càstig o de la precisió psicològi-
ca del teatre d’Ibsen.

La relectura d’una obra literària
sempre respon a les necessitats i inte-
ressos del present. Llevat dels relats
breus, més versàtils i elaborats que les
novel·les, la major part dels materials
d’aquest volum ha envellit malament.
Sobre els protagonistes plana un re-
mordiment moral que avui ens diu po-
ca cosa. Temes com l’honor perdut a
causa de la voluptat, la sacralització
de la virginitat i una torbadora misogí-
nia de vegades reforçada per la veu
narradora, traspassen una textura de
fòssil. Tanmateix, aquest reconeixe-
ment no invalida la lectura del llibre.
Queden, pel cap baix, dues lliçons im-
pagables: fruir dels recursos lèxics
d’una llengua vigorosa i aproximar-se
al misteri d’experimentar que algunes
imperfeccions, dissonàncies i exagera-
cions declamatòries també poden bas-
tir una obra instructiva, de necessari
coneixement de la tradició literària.

LLUÍS MUNTADA

Apòcrif” és paraula grega que vol dir “amagat”,
“secret”, i amb aquest nom són coneguts els tex-
tos religiosos jueus, i especialment paleocristians,
que, tot i assemblar-se en molts sentits als textos

que considerem canònics —com ara, en el darrer cas, els
evangelis sinòptics de Lluc, Mateu i Marc, l’Evangeli de
Joan o els Fets dels Apòstols— no van passar a formar
part ni de l’Antic Testament ni del Nou. És sabut que,
després que van ser redactats els evangelis canònics i tota
la literatura que es refereix a qüestions anàlogues a les que
presenten els quatre evangelis del Nou Testament, la suma
de tots aquests textos, heretats sens dubte de memòries i
llegendaris ja verídics, ja hiperbòlics, ja mistèrics que cor-
rien entre les comunitats jueves i cristianes dels primers
segles dels nous temps, l’aparat docte, per no dir protodog-
màtic, del cristianisme, va decidir lentament, i finalment
de manera taxativa, que una sèrie de textos havien de ser
considerats útils i acordats amb el bon ensenyament de la
religió cristiana, i una altra sèrie, la més nombrosa, havia
de ser considerada interessant, però no prou ajustada a
veritat o a les conveniències de la nova ecclesia.

Així va ser com una sèrie de textos, escrits gairebé tots
amb posterioritat als que van ser considerats correctes,
van acabar essent bandejats pels fiadors de l’ortodòxia
cristiana: sumen, de fet, moltes més pàgines que els textos
que avui trobem —en especial després del Concili de Tren-
to, per bé que les discussions ocupen tots els savis i comen-
taristes cristians dels segles II al V, des d’Ireneu a Eusebi,
passant per Climent d’Alexandria— en qualsevol edició
de la Bíblia, a continuació dels Llibres de l’anomenat
Primer o Antic Testament, que és el Testament que fona-
menta tota la tradició religiosa dels jueus. Orígenes, mort
cap a l’any 254, ja va comentar que, al costat dels evangelis
de Lluc (el primer que es va redactar), Mateu, Marc i Joan
(aquest, l’últim de tots en el temps, i tots plegats escrits a
l’últim terç del segle I no se sap per qui), i d’altres textos,
n’hi havia una colla que estaven “redactats per aquells que
van llençar-se a escriure evangelis [és a dir, “bones notí-

cies” relatives a la vi-
da i les ensenyances
del Crist] sense estar
investits de la gràcia
de l’Esperit Sant”.
Sigui com vulgui, i
tota vegada que
aquests textos van
ser escrits en certa
acordança amb lli-
bres importants de
l’Antic Testament

que indicaven alguns detalls de l’arribada del Redemptor
(com ara Isaïes), n’hi ha molts que resulten d’enorme
interès, amb certs detalls que han prevalgut fins als nostres
dies, com la suposició que Jesús va néixer en una cova
molt fosca i després va ser amagat en una menjadora, o
com el fet que, en aquesta menjadora, hi hagués un bou i
una mula, per donar escalfor al bon Jesuset, o, finalment,
el fet que la virginitat de Maria —prou aclarida en els
evangelis canònics— sigui reblada per diverses comprova-
cions quasi de ginecòleg, per no dir encara pròpies dels
rituals gitanos de casament als nostres dies: és el famós
detall del mocador que surt tacat de sang, o no, o el dit de
la persona autoritzada, que furga (¡quin horror, Déu
meu!) en l’interior de Maria per assegurar-se, amb totes les
de la llei, que la Verge és tal cosa, sempre ho va ser, i va
continuar essent-ho després d’infantar la Criatura.

Ara els lectors catalans disposem per primera vegada
d’una tria dels apòcrifs neotestamentaris, a cura acuradís-
sima d’Armand Puig i Tàrrech (Els Evangelis apòcrifs,
Barcelona, Proa, 2008), que es completarà amb un segon
volum, dedicat als escrits gnòstics, que no són ben bé la
mateixa cosa, com explicarem quan escaigui. Jo de vosal-
tres, lectors, m’aturaria especialment en la lectura del Pro-
toevangeli de Jaume, en l’Evangeli de Tomàs sobre la infàn-
cia del Senyor —en què Jesús és presentat com una criatu-
ra més entremaliada, per no dir més dolenta que una
pedregada—, i la Història de Josep el fuster, que ens enno-
va del fet que Josep tenia cap a 90 anys quan va esposar
Maria (ja s’entén que necessités la col·laboració de l’Espe-
rit Sant per deixar prenys la seva dona!), i que en va viure
cent onze, que és molt poc si es compara amb el que van
viure els fundadors del poble d’Israel.

L’edició no és tan completa com la magnífica de la
Bibliothèque de la Pléiade (a cura de François Bovon,
Pierre Geoltrain i Jean-Daniel Kaestli), però ofereix un
tast dels apòcrifs del tot suficient. El pròleg i les notes són
d’un enorme rigor, amb aclariment de les necessàries
correspondències amb l’Antic Testament, i la traducció, a
jutjar per les que ja coneixíem en d’altres llengües moder-
nes, és esplèndida. Ahir celebràvem una llegenda que no
ha passat la prova de la canonització vaticana (Jordi, el
cavaller), i avui celebrem uns altres textos, igualment ban-
dejats per l’ortodòxia, però d’un valor complementari i
documental extraordinari.

Els camins debolits

“Els lectors catalans
disposem ara d’un primer

volum dels apòcrifs
neotestamentaris”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Evangelis apòcrifs
JORDI LLOVET

El xalet Gual Villalbí, a s’Agaró, obra de l’arquitecte Rafael Masó. / FUNDACIÓ LA CAIXA

Rafael Masó. Arquitecte
noucentista
Joan Tarrús i Narcís Comadira
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya / Brau Edicions
280 pàg. 35 euros

Hi ha llibres que apareixen
amb data de caducitat i
s’han de consumir ràpid,
abans que perdin reclam i va-

gin a les implacables trinxadores de
paper. N’hi ha d’altres, en canvi, que
el pas del temps no els perjudica sinó
que els afavoreix, i resten com una
eina útil a més de ser una agradable
companyia. És el cas de Rafael Masó.
Arquitecte noucentista, de Joan Tarrús
i Narcís Comadira, reeditat pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC), Demarcació de Giro-
na, en col·laboració amb Brau Edici-
ons. Un volum que s’emmiralla més
en les ben resoltes i populars publicaci-
ons de l’editorial Taschen que no pas
en la majoria de productes del ram.

El complet Masó és petit, maneja-
ble i discret, de coberta flonja, ajustat
de preu, bonic i amb la calidesa do-

mèstica que caracteritza l’exquisida
producció de l’arquitecte gironí. La
concisió i l’estètica depurada són les
principals característiques del polifacè-
tic Rafael Masó i Valentí (Girona,
1880 - 1935), com a la millor poesia,
que ell també volia practicar, feta a
base de paraules justes i mesurades,
buscant expressió i significat al
màxim. L’arquitectura de Masó s’inte-
gra de forma magistral al paisatge, ja
sigui rural o urbà. A Girona, on va
desplegar bona part de la seva feina,
hi configura algun dels millors racons.

Una obra tan subtil sempre està
en perill de ser trastornada si no se
sap apreciar i conservar com es me-
reix. I no per ser fràgil, que no ho és,
sinó perquè el més petit desperfecte
la pot esguerrar. Les excavadores
n’han fet de les seves, eliminant del
mapa molts edificis memorables, i no
només a la llarga etapa franquista.
Ara fa un any, mentre es commemo-
rava l’efemèride una mica forçada de-
dicada a Masó, se li enderrocaven
obres interessants. Capítol a part me-
reix la degradació que pateixen algu-
nes de les millors obres seves. Un

exemple dràstic és el del pobre S’Aga-
ró que no té res a veure amb el que
l’artista va idear i construir i n’és més
aviat la negació absoluta. A més,
igual que un poema mal traduït, les
restauracions, si són matusseres o fe-
tes amb poca traça i sensibilitat, aca-
ben destruint, ni que sigui amb una
pretesa bona fe, cosa que passa so-
vint. És per aquest motiu que al pul-
cre llibre de Tarrús i Comadira no-
més s’hi publiquen de forma escrupu-
losa les obres amb el seu aspecte origi-
nal i s’obvien les imatges actuals de
molts edificis transformats.

Masó, arquitecte noucentista és la
segona edició revisada d’un altre lli-
bre magnífic, ja esgotat, editat fa dot-
ze anys per Lunwerg i, llavors, també
amb el suport del COAC de Girona.
L’actual versió, més petita i econòmi-
ca, ha tancat un Any Masó ple d’actes
i exposicions, alguns interessants i d’al-
tres menys. Tot i que potser no hagi
estat mediàtic, l’acord final d’aquest
llibre que, com a paradoxa ja existia
abans de començar, ha estat la iniciati-
va més important i la que, a la llarga,
farà més bé a l’arquitecte.

Masó, l’arquitecte sensible
JOSEP CASAMARTINA i PARASSOLS
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Ploma de Rodoreda,
traç de Ràfols
Casamada
El traç d’Albert Ràfols Casamada
i la ploma de Mercè Rodoreda
s’uneixen en aquesta edició de luxe
de l’obra més cèlebre de l’escripto-
ra, La plaça del diamant, amb la
qual la Diputació de Barcelona se
suma a la celebració del centenari de l’autora. El
llibre conté 20 dibuixos en color del pintor, que ja
ha il·lustrat altres novel·les i contes de Rodoreda, i
un pròleg que l’autora va redactar el 1982 on expli-
cava la gènesi d’aquest llibre i les seves influències.

La plaça del diamant. Mercè Rodoreda.
Il·lustracions d’Albert Ràfols Casamada. Diputació
de Barcelona. 235 pàg. 18 euros

Obstacles que posen
a prova una amistat
Des del Japó, una delicada his-
tòria sobre el primer amor, so-
bre el dolor i l’amistat. L’auto-
ra, Banana Yoshimoto, conegu-
da per obres com Amrita o Som-
ni profund, relata, en una atmos-
fera quasi onírica, com diversos
obstacles posen a prova l’amis-

tat entre Maria Shirakawa, la narradora, i la bella
Tsugumi, amigues d’infantesa. L’obra ha estat tra-
duïda del japonès per Albert Nolla.

Tsugumi. Banana Yoshimoto. Tusquets. 184 pàgi-
nes. 15 euros.

Contra els mites
del lliure mercat
El mite segons el qual els mer-
cats lliures condueixen a socie-
tats lliures cau a trossos en
aquesta commovedora i docu-
mentada anàlisi que porta la
firma de Naomi Klein. Autora
d’èxits com No Logo i articulis-
ta de The Guardian i The Na-
tion, Klein reinterpreta el pas-
sat (analitza les dictadures dels anys setanta a
l’Amèrica del Sud o la guerra de les Malvines, entre
altres esdeveniments) per identificar l’ascens del
que ella anomena el capitalisme del desastre.

La doctrina del xoc. Naomi Klein. Empúries.738
pàgines. 28 euros

Una veu innovadora
de la poesia francesa
Veu innovadora i fulgurant de l’ac-
tual poesia en llengua francesa,
Laurine Rousselet ofereix en aquest
volum una mostra de la seva poe-
sia, en què hi excel·leix “la desmesu-
ra gens divorciada del tempre més
exigent”. Amb pròleg del recone-
gut poeta francès Bernard Noël, el

llibre permet al lector gaudir dels versos de Rousse-
let en versió catalana i francesa.

El respir. Laurine Rousselet. Llibres del Segle.
103 pàgines. 12 euros

Emma
Maria Barbal
Columna
192 pàgines. 20,50 euros

El 1894, Freud i Breuer van
publicar les seves primeres
investigacions sobre la his-
tèria. La paràlisi o l’afàsia

de les noies tractades demostraven
que les persones no som pas una
simple reacció química que es po-
dria corregir amb pastilles. El
1903, tanmateix, Fischer i Von Me-
ring van sintetitzar el Veronal (el
seu nom evoca la tranquil·la ciutat
de Verona), el primer barbitúric
que havia de curar-nos de tota an-
goixa. La nova novel·la de Maria
Barbal (Tremp, 1949) Emma, és
una indagació sobre les causes del
desencís vital. Aquest escenari
s’allunya del marc obert amb la
seva primera novel·la, Pedra de tar-
tera (1985), i que s’ha clos per ara
amb País íntim (2005). Emma
s’acosta a la mirada sensible dels
espais marginals de Carrer Bolívia
(1999) i a la reflexió sobre la fragili-
tat de la vida a Bella edat (2003).

Tot i el nom que porta el perso-
natge titular, Emma Bovary apa-
reix poc en la novel·la. Amb un
adulteri gairebé accidental no n’hi
ha prou per convocar el seu exem-
ple. El marit no és pas un metge de
províncies desesperadament inepte
per a les grans gestes. L’Alexandre
de l’Emma catalana és un ferm
candidat a la presidència de la Ge-
neralitat. En menys d’un any
aquesta és la tercera novel·la que
llegeixo que té com a protagonista
un destacat polític. Què passa amb
els autors catalans? Els únics que
poden crear una atmosfera d’alta
societat són els polítics?

La novel·la Lust (Deseo, traduc-
ció de Carlos Fortea, Destino,
2005) d’Elfride Jelinek, és, en can-
vi, una mena de retrat de la burge-
sia d’avui. L’amo de la fàbrica do-
mina tota la vida de la vall. La seva
esposa està atrapada en unes urpes
terribles, la submissió al marit és
brutal. El relat es tanca amb el fi-
nal implacable d’una tragèdia bur-
gesa: la dona mata el seu propi fill.
En aquest últim acord se sent la
rèmora d’un gènere molt antic en
què les dones podien fer repercutir
la violència que patien només da-
munt d’uns éssers encara més fe-
bles. Sentir el desig s’equiparava
amb l’amenaça d’un fill bastard i
això automàticament convertia
qualsevol dona que s’atrevís a desit-

jar en una assassina en potència.
Barbal ignora aquesta tradició i

emprèn un camí diferent, no pas
menys colpidor. La bogeria arren-
ca perquè a la protagonista li és
negada sistemàticament tota capa-
citat de decisió. El relat és la des-
cripció d’una lluita fracassada per
esdevenir subjecte.

A més, hi ha el mercat del Ni-
not amb les pageses que aviat de-
sapareixeran i els parcs esquifits
que hi havia a l’Avinguda de Ro-
ma. Aquest escenari el completen
les urbanitzacions amb els seus car-
rers sense voreres i les escasses boti-
gues enmig de cases buides, envol-
tades de tanques que amaguen els
jardins. El punt feble de la novel·la
es pot il·lustrar bé amb un dels
personatges que freqüenten aques-
tes zones residencials. Cap promo-
tor necessita emprendre el camí de
la seducció ni tampoc de la coac-
ció per realitzar-hi els seus ambicio-
sos plans. Les cases unifamiliars,
incloent-hi el jardí de Mirall tren-
cat, han desaparegut perquè els
mateixos propietaris veien en la
venda una manera fàcil de gua-
nyar diners.

Barbal comprèn bé els proble-
mes que l’envolten i els vol mostrar

obertament. Però la seva fe excessi-
va en la bondat dels homes no li
deixa confrontar els vectors de
força que destrueixen els seus per-
sonatges.

La substitució de la mare per
l’àvia explica per què la rígida mo-
ral de casa bona s’ha mantingut
ferma com una llosa. Emma ha
embogit per la indiferència amb
què l’ha tractada l’entorn. Però
l’amor possessiu de l’Emma envers
la seva filla calca la manera com la
sogra havia ensinistrat el seu
Alexandre fins a fer-lo un candidat
a la Presidència. Aquests trets del
caràcter de l’Emma provoquen re-
buig. L’autora no crea la complici-
tat que demanava Freud dels perso-
natges psicopatològics perquè una
neurosi a l’escenari resulti creïble.

La senyoreta Else d’Arthur
Schnitzler va prendre el seu esti-
mat Veronal, Ana Karenina va aca-
bar sota les rodes d’un tren. No
pas per vergonya ni per demanar
perdó a ningú, sinó perquè se’ls va
acabar la matèria de la qual són
fets els somnis. Aquesta conclusió
hi és també a Emma, però explica-
da amb massa precaucions com
per poder realment remoure les
consciències.

Estimat Veronal
SIMONA ŠKRABEC
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Sí, Claudia Cardinale, la nostra Claudia, aquella
Claudia que ens estimàvem perdudament, ara
llegeixo que ha fet setanta anys. És natural que la
gent envelleixi, és natural que s’arruguin les ca-

res, que els ulls empal·lideixin, que els cabells es tor-
nin blancs, que les carns s’afluixin, que els moviments
perdin la gràcia de cadell. És natural. Ho sabíem, era
això que en diuen llei de vida. Llei universal. Però per
a ella no. No per a la nostra Claudia. I, encara que els
diaris ho duguin, de cap manera ens ho creurem. I és
que la nostra Claudia és eternament jove. Sempre serà
tal com era quan la vam descobrir, tal com era quan
ens agombolava els somnis de la joventut primerenca.
Eterna en els seus vint-i-cinc anys de jove deessa mòr-
bida, noia innocent de poble, aferrada a la seva male-
ta, quan era La noia de la maleta. Dura i esforçada
proletària en el suburbi milanès, quan vivia en l’uni-
vers de postguerra de Rocco i els seus germans. Deca-

dent i incestuosa, a la Volterra etrusca, sota els Estels
errants de l’Óssa. Pletòrica, sensual, apassionada, a la
Donnafugata d’El Guepard. Una mica bleda en la seva
figuració de la puresa, però sempre encantadora, en el
deliri autocomprensiu de Fellini, 8 1/2. I és que, decidi-
dament, la nostra Claudia no era pas una dona fellinia-
na. Al gran Federico li anaven una altra mena de
dones, les enormes Saraghina o l’estanquera d’Amar-
cord, la picant Sandra Milo, la misteriosa Caterina
Boratto o, fins i tot, Anouk Aimée o Giulietta Massi-
na. La nostra Claudia era per a una altra mena d’his-

tòries. La nostra Claudia era una dona nascuda bàsica-
ment per a El Guepard.

A part de ser-hi el símbol de l’ascens del diner
mafiós a l’aristocràcia a través de la política, també ho
era de la imposició de la bellesa i de la gràcia. Don
Calogero Sedara no hagués pas pogut fer res si ella, la
seva filla, Angelica Sedara, no hagués estat encarnada
en la nostra Claudia. Sense la nostra Claudia, ens
hauríem cregut aquella història? La nostra Claudia
s’imposava des del moment que entrava al saló dels
Salina, des d’aquell moment que, acalorada per les
presses i per l’escala dreta, es mossegava el llavi, mig
per disculpar-se, mig per coqueteria, mentre el pit li
bategava inoblidable. Era la seva irrupció carnal. Des-
prés, en el sopar, la nostra Claudia va trencar totes les
convencions de la conveniència. Es va mostrar directa,
maliciosa, prometedora de complicitats eròtiques. I
quan corria per les cambres polsoses, abandonades,
seguida per un Tancredi febrós, ella jugava, cremava i
atiava el foc. Però el seu moment de glòria immortal
era quan provocava la gelosia del seu promès, coquete-
jant amb el príncep de Salina. Era en aquell vals que
se’ns enduia a tots.

Sí, Claudia, la nostra Claudia, aquella Claudia, la
Claudia aquella que, i solament ella, més que a nosal-
tres ens estimàvem tots, ara, diuen els diaris, acaba de
fer setanta anys. Però no és veritat. Ella és eternament
jove en aquell vals que encara se’ns endú.
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