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La mort i la pluja
Guillem Frontera (Premi
Mercè Rodoreda 2007)
Proa
233 pàgines. 19 euros

Al recull Un cor massa madur
(1994), de Guillem Frontera
(Ariany, 1945), podem llegir:
“Sabia des de feia temps que

no escriuré mai una novel·la”. Des-
prés d’una pausa de més de deu anys,
l’autor presenta ara un nou recull, La
mort i la pluja, com si volgués confir-
mar la incapacitat d’esdevenir
novel·lista. Però aquesta frustració no
és personal: és un signe del temps.

Rodoreda va sentenciar el final de
les grans panoràmiques d’una societat
consolidada amb el seu mirall que
s’havia trencat en mil bocins. Monca-
da va saber recollir aquesta fragmenta-
ció. Camí de sirga explica amb niti-
desa el buit provocat per la imaginació
metonímica. La metonímia pretén
substituir la totalitat amb un petit de-
tall. Moncada arrossega a la llum del
dia objectes abandonats a les golfes i a
partir d’aquests fragments construeix
tot un relat sobre el pas del temps. El
procediment de Frontera és semblant:
anècdotes quotidianes són enfilades
en un sol llibre gràcies al mateix narra-
dor i al mateix escenari.

“Alanària seria la capital del món.
Sí, res d’oooh, la capital del món”,
promet el germà del narrador, que vol
construir un mapa amb tots els seus
detalls. Aquesta pretensió té l’aire dels
contes de Borges sobre com reproduir
la totalitat del món. El punt d’inflexió
que es va produir amb la mecanitza-
ció del camp recorda La palmera de
blat (1995), de Mercè Ibarz, que tam-
bé fa servir l’eina d’un relat al·legòric.
Frontera vol imatges que retinguin la
substància de les vivències, però els
fets descrits no representen cap pre-
ocupació immediata per als personat-
ges i això fa possible una perspectiva
bucòlica. Vista de distància, la fronte-
ra que separa misèria de pobresa ja no
importa. Difícil, doncs, que els destins
dels personatges commoguin.

Al museu de les belles arts a
Brussel·les es conserven alguns paisat-
ges mallorquins pintats per William
Degouve de Nuncques. Els tons rosats

del Puig Major crepuscular i els amet-
llers florits es fan notar enmig de sales
plenes de verd d’aigua, prats i arbres.
La llum d’una illa del sud, convertida
en un tòpic, és vigent avui. Frontera
converteix aquesta bellesa en un fet
quotidià. Vol reconstruir les “vides mi-
núscules” i furgar en els destins com el
Pierre Michon de Vidas minúsculas.

La mort i la primavera, de Rodore-
da, té l’equilibri d’una antiga ronda-
lla, les glicínies són morades i les abe-
lles grogues. El mateix contrast que
uneix els dos colors lliga la vida i la
mort, l’arbre i la destral i tantes altres
oposicions amb què va construir el
seu text. El títol La mort i la pluja està
fet amb el mateix patró, però l’oposi-
ció no té la força d’una metàfora. La
llengua de Frontera és atrevida, treba-
llada, i en alguns passatges molt bella.
Però també hi ha moments de desen-

cís. A la primera pàgina hi ha un caco-
fònic “les fures en dies de cacera furti-
va”. Davant de la tomba de Pius X el
narrador pensa en la mort “com
aquests rius que desapareixen engolits
pel desert”. L’aigua, sota el sol, s’eva-
pora i aquest fet ha inspirat ben pocs
pensadors europeus. És el riu que de
sobte desapareix sota la superfície, el
que ha donat l’Hades dels grecs i el
pensament metafòric sobre el més en-
llà. Davant de “la voluntat intimida-
tòria” de les tombes papals, Frontera
es deixa perdre aquest tresor acumulat
al lloc comú del riu de la vida.

Els relats busquen la força de la
paraula poètica, però al final l’autor
no pot superar la limitació de la meto-
nímia que només enumera els fets.
Frontera ens presenta un paisatge ca-
sual i no aquell jardí amb el qual Ro-
doreda es va proposar resumir la vida.

SIMONA ŠKRABEC

La notícia, ara fa uns quants dies, que es va encendre
la casa d’una dona solitària que vivia a Rubí volta-
da d’escombraries, munts de roba vella i bosses de
plàstic del Caprabo, va ressuscitar el terme de “sín-

drome de Diògenes”, que, pel que sembla, s’aplica en casos
de deixament i patologies com aquesta. Ara bé: l’ús del
qualificatiu “síndrome de Diògenes”, en aquests casos, és
del tot desencertat. No sé qui se’l va inventar —sembla que
el terme es va encunyar l’any 1975—, però qui va fer-ho no
havia llegit, segur, ni tan sols les Vides de Diògenes Laerci
(un altre Diògenes, quedi clar), en les quals es fa un retrat
del filòsof grec que no permet ni remotament associar-lo a
l’acumulació d’escombraries, animals decrèpits o brutícia.
Una expressió com “síndrome d’Estocolm” resulta correc-
ta perquè remet a un cas de segrest produït en aquella
ciutat, segons el qual la persona segrestada va acabar aga-
fant un cert afecte al seu segrestador, potser perquè li
donava gambes de Palamós. Una altra expressió com ara
“síndrome de Stendhal”, aplicada a les persones que es
“maregen” davant la contemplació d’una quantitat desme-
surada de bellesa artística, també és correcta, perquè la va
encunyar aquest escriptor francès arran d’una visita a la
florentina Basílica de la Santa Creu, l’any 1817 —vegeu el
seu llibre: Nàpols i Florència, Un viatge de Milà a Reggio.
També seria correcte dir: “Et castigaré amb un càstig pitjor
que el de Sísif o el de Prometeu”, “Aquelles noies tenen un
cant més seductor que les sirenes”, o “Et faré caure al
damunt una pluja de sofre, que ni a Sodoma!”. Però “sín-
drome de Diògenes”, aplicat al cas que avui comentem, és,
repeteixo, una expressió del tot impròpia.

En efecte, Diògenes de Sinope (412-327aC), deixeble
d’Antístenes i un dels més celebrats membres de l’escola
dels cínics —escola que prenia el nom de la paraula grega
“gos”, i, doncs, preuava aquest caràcter tan impertorba-
ble, bondadós i pacient dels bons gossos—, és descrit per
Laerci, a les seves Vides i doctrines dels filòsofs il·lustres,
com un savi d’enorme categoria moral, amant de la soli-
tud, ciutadà no ben bé exemplar (perquè es masturbava a

l’àgora més content
que una missa amb
orgue), però d’alta
civilitat i bon enrao-
nament. Va viure a
Atenes i a Corint, i,
en aquesta segona
ciutat, solia establir-
se en un pujol, a la
serena, mentre
deixava anar inso-
lències contra les

multituds estúpides —n’hi ha hagut sempre, també a Grè-
cia. Laerci n’explica un munt d’anècdotes que han passat a
la posteritat. La més famosa diu que, a Atenes (on Diòge-
nes es va instal·lar dins una gran gerra de ceràmica de les
que es feien servir per enterrar els difunts, res d’una tona o
cosa semblant, com la gent encara es pensa), a Atenes,
deia, va rebre un dia la visita d’Alexandre, i aquest li va dir
que li demanés el que volgués. Com és sabut, Diògenes va
respondre: “Enretira’t una mica, que em tapes el sol”.
Vestia pobrament, però es rentava molt. El seu pare havia
estat castigat per falsificar moneda, i potser per això ell no
va voler tocar-les mai: era pobre com una rata, però no
vivia entre brutícia, entre altres raons perquè no l’hauria
pogut encabir dins la gerra que l’aixoplugava. Com a bon
home de lletres, detestava el deport, i un dia que li van
preguntar per què els atletes eren tan ximples, Diògenes va
respondre: “Perquè els fan créixer a base de carn de porc i
de vedella”, de la qual cosa deduïm que tendia a una
frugalitat extrema. A un noi guapo que li va dir que se
n’anava de gresca (a una discoteca, com qui diu), Diòge-
nes li va dir: “En tornaràs pitjor que hi aniràs”, cosa ben
evident encara als nostres dies —vegeu el festival Sònar.
Entrava al teatre quan la gent en sortia, o sigui, a repèl,
perquè deia que així és com ens havíem de comportar en
societat: contra tot costum convencional. Com que un dia
va veure un nen que bevia aigua amb el clos de les mans,
va llençar el got que tenia, per tenir encara menys coses de
les poques que posseïa. Molts atenencs se’n reien, perquè
estimaven el luxe i l’acumulació de riqueses, i Diògenes, un
dia que uns comensals li van tirar uns ossos com si fos un
gos, va pixar amb desimboltura damunt seu, ben bé com
ho faria el seu animal emblemàtic. Vivia de la caritat i era
rodamón, però mai no va col·leccionar bosses de plàstic (a
Grècia no n’hi havia, ni tan sols de paper), ni escombra-
ries, ni animals esgarriats.

Queda clar, doncs, que l’expressió “síndrome de Diòge-
nes” és del tot inadequada en casos com el que hem
esmentat al començament de l’article. He pensat tota la
nit quin mite antic podia substituir el de Diògenes en tals
situacions, i no l’he trobat. Els meus amics de Clàssiques,
o en Pau Sabaté, alumne meu, segur que el trobaran.

El paisatge com un jardí

“Síndrome de Diògenes’,
aplicat al cas que avui

comentem, és una expressió
del tot impròpia”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La síndrome
de Diògenes

JORDI LLOVET

Els bojos a Catalunya.
1850-2000
Sílvia Ventura
Edicions 62
352 pàgines. 20 euros

Si en valorar aquesta obra de Síl-
via Ventura hom pogués prescin-
dir de la presència dels quatre
darrers capítols, sens dubte po-

dríem afirmar que es tracta d’un text
molt sòlid, erudit, que ressegueix els
avatars històrics de la psiquiatria
—des que l’any 1850 es va començar a
considerar la bogeria com a malaltia
mental fins avui— i que fa valuoses
aportacions al coneixement de com
s’ha anat desenvolupant aquesta bran-
ca de la medicina, sobretot a Catalu-
nya. Un dels capítols recorda els pri-
mers psiquiatres catalans, com Emili
Pi i Molist, fundador del manicomi de
la Santa Creu; Marià Cubí, considerat
el pare de la frenologia espanyola, o
Pere Mata, que va fundar a Reus el
darrer gran manicomi privat. En un
altre capítol se’ns parla de com, du-
rant la República, es va promulgar,
l’any 1932, la llei de “vagos y malean-

tes” (tot i que molta gent creu que fou
decretada durant el franquisme), que
en ficar dins del mateix sac totes les
conductes “antisociales e inmorales”
va fer que molts malalts mentals fossin
tancats a la presó. I podem assabentar-
nos, també, que el metge romà Galè ja
va descobrir que les lesions d’una ban-
da del cervell es corresponen amb les
extremitats de la banda contrària.

Però altra cosa són els quatre dar-
rers capítols de l’obra. El discurs
deixa de ser, sobretot, descriptiu, i pas-
sa a tenir un caire molt més polèmic.
La tesi que s’hi defensa és que “la
societat ha necessitat la medicina i el
dret a protegir-se a cada moment his-
tòric de determinades persones, ja fos-
sin malaltes o indesitjables en opinió
de les classes dirigents”. Així, el que
anomenem bogeria seria una invenció
dels psiquiatres, servint els interessos
dels poderosos, per tal d’estigmatitzar
i marginar “tot aquell que fa, parla o
raona, d’una manera marcadament
diferent del que faria la majoria”.
D’entrada hi ha un parell de factors
que poden desvirtuar aquesta tesi.
Una és que a l’hora d’esmentar els

autors que la recolzen (o millor recol-
zaven, ja que aquest plantejament va
dominar sobretot els anys 70 del segle
passat), a més dels representants de
l’antipsiquiatria (Basaglia, Laing o
Cooper), s’hi troba a faltar referències
a Michel Foucault, com a pensador
que amb més rigor ha defensat la tesi
que la bogeria és un producte del po-
der. I un altre factor que pot fer relati-
vitzar les idees defensades en el llibre
és el fet que l’autora ocupi el càrrec de
magistrada al jutjat de 1a instància
especialitzat en internaments psiquià-
trics i incapacitats, perquè és molt difí-
cil que es prengui seriosament una crí-
tica al sistema quan es fa des de dins.

Amb tot, el problema de fons és el
de saber fins a quin punt considerar
els bojos com una invenció cultural o
política no deixa de ser una altra for-
ma de menysprear-los, i de tenir una
explicació tranquil·litzadora de la seva
conducta, anàlogament a la considera-
ció que estaven posseïts per forces divi-
nes o demoníaques (tal com era propi
de l’antiguitat o l’Edat Mitjana) o que
patien una manca de racionalitat (tal
com era propi de la modernitat).

Política dels bojos
PERE SABORIT

Le puig Major, Ile Majorque, oli de W. Degouve de Nuncques, al Museu de Brussel·les.
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Records i costums
a l’Astúries de Bello
Paniceiros, el poble natal del poe-
ta i novel·lista asturià Xuan Be-
llo, és l’escenari comú dels relats,
poemes, records i retrats que con-
formen aquest llibre, que ens arri-
ba per primera vegada en català
amb traducció de Jordi Raventós.
Ferm defensor de la cultura i la llengua asturianes,
Bello retrata uns personatges que són símbols de la
memòria col·lectiva d’una Astúries que es resisteix
a desaparèixer davant d’una modernitat mal entesa.

Història universal de Paniceiros. Xuan Bello. Ade-
siara. 206 pàgines. 18 euros

Ford conclou la seva
trilogia americana
Amb Acció de Gràcies, l’escriptor
Richard Ford conclou la trilogia
sobre l’Amèrica profunda que va
començar amb El cronista d’es-
ports (1986) i va seguir amb El dia
de la independència (1995), en què
relata la vida de Frank Bascombe.

En la darrera entrega, traduïda per Jordi Martín, el
protagonista, de 55 anys, ex novel·lista i ex cronista
d’esports, s’ha separat de la seva segona dona i es
recupera després d’haver rebut tractament per un
càncer mentre es prepara per al dinar familiar d’Ac-
ció de Gràcies.

Acció de Gràcies. Richard Ford. Empúries. 575
pàgines. 29 euros

Jaume I, conqueridor
de cors
El rei Jaume I va ser famós no
només per conquerir terres, si-
nó també cors. En aquest llibre
la historiadora Maria Carme
Roca retrata les dames de Jau-
me I, legítimes i amistançades:
des de la sensible Elionor de
Castella a l’amatent Sibil·la de
Saga, passant per Berenguera
Ferrandis o Teresa Gil de Vidaulre, entre d’altres. El
llibre, que es pot llegir com una novel·la, repassa
també la situació de les dones al segle XIII.

Les dones de Jaume I. Maria Carme Roca. L’esfe-
ra dels Llibres. 263 pàgines, 24 euros

Dones a les presons
franquistes
El testimoni de Mercè Núñez Tar-
ga, arrestada per les tropes de
Franco el 1939 i empresonada fins
que el 1942 va ser alliberada grà-
cies a un error, serveix per donar
veu a les dones amb qui va conviu-
re durant la seva reclusió a la presó
de Ventas. Núñez narra amb una

prosa viva i directa les tortures que patien, la fermesa
amb què mantenien els seus ideals, les tragèdies que
amagaven... Edició i traducció d’Agnès Toda.

La presó de Ventas. Mercè Núñez. Cossetània.
131 pàgines. 11,60 euros

Una màquina d’espavilar
ocells de nit
Jordi Lara
Edicions de 1984
273 pàgines. 18 euros

La banda sonora d’aquest
país ja fa dècades que es va
desentendre de la música
d’arrel i de les sonoritats au-

tòctones en nom d’una modernitat
flonja, asèptica i fluorescent que
gairebé enlloc s’ha decapitat a si ma-
teixa amb tant d’entusiasme i apli-
cació com aquí. Sense empatx, hem
desat tenores i acordions al fons de
les golfes, i anem tirant a base de
dosis generoses de Tele-taxi, Sonar
i Coyote Dax. Tot amanit amb algu-
nes gotes ensucrades de La tieta i
La mare en versió de Dyango. Han
patit el menyspreu i la indigència
pública amb especial intensitat les
notes extemporànies i solars, indi-
gestes i estridents de la cobla i de
totes les danses que al seu ritme es
fan i es desfan. Per més que s’hi han
posat amb talent i indiscutida ga-
rantia de modernor, músics com
Carles Santos, Pascal Comelade, la
Dharma o Marcel Casellas no han
aconseguit gaire res més que cantar-
ne les absoltes: la sardana i la cobla
espavilen ocells de nit i ens parlen
alhora d’una identitat catalana con-
temporània que —insòlitament—
es defineix per la supressió sistemà-
tica dels seus indicadors sensibles.
No fos cas que a banda dels ocells,
se’ns espantin els turistes. Que en el
número monogràfic sobre cultura
popular que ha dedicat recentment
la revista Cultura, en la seva nova
etapa dirigida pel flamant assessor
del conseller del ram en matèria de
coneixements culturals, no hi figuri
cap contribució de Jordi Lara (Vic,
1968) és tot un signe de fins a quin
punt afàsic i desguitarrat hem arri-
bat.

Lara porta ja uns quants anys
dedicat a la música de la cobla i la
seva difusió en diferents mitjans de
comunicació. Si aquí en parlem
amb tot l’entusiasme del món no
és pas perquè de cop i volta ha-
guem decidit sumar-nos a cap croa-
da a favor de la sardana o de l’acor-
dió diatònic, sinó perquè Lara ha
publicat un llibre admirable, molt
ben escrit, intel·ligent, murri i exac-
te, que emociona, reflexiona i diver-
teix, que transmet una passió ter-
ral i obstinada per la música sense
exigir adhesions ni xecs en blanc,
que s’adreça amb talent cordial al
comú dels lectors. Lara ha sabut

trobar a Una màquina d’espavilar
ocells de nit un territori literària-
ment fèrtil, que es mou entre l’auto-
biografia, l’assaig, el relat i el repor-
tatge, un territori transitable per a
qualsevol lector exigent i amb ga-
nes de llegir literatura de debò, al
marge dels seus gustos musicals.

A repèl del vigatanisme sectari i
del sardanisme engavanyat, sense
fer cap concessió al mite romàntic,
Lara enfila vuit incursions en un
món “menystingut i de vegades
amb raó com una escorrialla de la
Renaixença”. La força i la veraci-
tat del relat es converteixen en els
principals arguments d’un artefac-
te persuasiu que desmunta, sense
gairebé ni tan sols esmentar-los, els
tòpics principals que han de carre-
gar la música d’arrel en general i la
cobla, la sardana i la tenora en
particular. Per si de cas algú pensa
en un ambient musical artifical i
carrincló, l’autor arrenca el llibre
amb la narració vivíssima i subju-
gant dels bolos que feia quan es va
iniciar en aquest món amb una fur-
goneta plena de vells músics des-
cordats. Es revela ben aviat com
un retratista de primera d’aquells
vells integrants d’una cobla de se-
gona, “nàufrags feliços que no vo-
len ser rescatats”, que alternen la

música amb dinars pantagruèlics,
humor salpebrat, caliquenyo i re-
nec. Acostumat a jugar sempre en
camp contrari, conscient que es
mou en un terreny minat de preju-
dicis, Lara avança amb astúcia feli-
na. A estones recorda Julian Bar-
nes buscant lloros a Rouen. El lli-
bre troba un dels seus punts àlgids
en la narració del viatge a Andalu-
sia, al poble on va néixer Pep Ven-
tura i al poble on va néixer el seu
pare. El cor de sociòlegs queixosos
d’una presumpta i sospitosa absèn-
cia de literatura sobre la immigra-
ció andalusa, ja saben on anar a
parar. El capítol dedicat a explorar
la figura de Juli Garreta és una
mostra de l’habilitat compositiva
de l’autor: la revisió de la llegenda
del geni illetrat es dreça a contra-
llum de l’Homenot que li va dedi-
car Josep Pla i de les pàgines que li
va dedicar Gaziel, i arrenca amb el
revers d’un relat que mai no li es-
criurà. A través de les narracions,
els retrats i els viatges, es relliga
una reflexió del màxim interès so-
bre un segment marginal de la cul-
tura catalana: sinècdoque inequí-
voca de la posició també marginal
que tota ella sencera ocupa, ja no
en el conjunt de l’Estat espanyol,
sinó en el propi país.

Un oboè amb un parell de pebrots
MANEL OLLÉ
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya, “manac”
per als amics, que guarda una de les millors
col·leccions d’art romànic del món, ens ofereix,
en una exposició temporal magnífica que porta

per títol El romànic i la mediterrània i per subtítol
Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180, una visió que
ens amplia el coneixement que el comú dels mortals
teníem sobre aquest art tan lligat als orígens del nostre
país. L’objectiu de l’exposició és mostrar com Cata-
lunya, Occitània i la Toscana, en aquelles dates remo-
tes, constitueixen una regió estilística, i subratllar que
la paraula amb què coneixem aquell art, romànic, vol
dir que les seves formes s’inspiren en formes de l’art
romà, més o menys tardà. L’exposició és impressionant
per la quantitat i qualitat de les peces que exposa i per
la claredat i eficàcia de la seva presentació.

És un plaer endinsar-se en aquells remots seixanta
anys que cobreix l’exposició i reconstruir mentalment

una situació i uns monuments i una forma de viure a
través dels fragments que el temps, que tot ho tritura,
ens ha deixat escampats aquí i allà. A Catalunya,
aquests anys, que són els del govern del comte Ramon
Berenguer IV, és època d’ampliació dels grans edificis
romànics del segle XI i així Ripoll, Vic, Sant Pere de
Roda o Solsona es transformen i enriqueixen amb
escultura i pintura i objectes de culte. Aquesta febre
constructiva i ennoblidora es va fer sota l’influx de
Tolosa (¿per què l’exposició s’entesta a dir-ne Tou-
louse, així, en francès?) i la seva àrea llenguadociana i

també de Pisa. Mirant el mapa, es veu que existeix
clarament una regió artística del romànic mediterrani.
I això que el mapa indica es viu, en aquesta exposició,
d’una manera clara i alhora emocionant, en l’expansió
d’obres de l’anomenat Mestre de Cabestany i el seu
taller, que cobreix els dos vessants del Pirineu i arriba
fins a Sant’Antimo i San Quirico d’Orcia, a la Toscana.

És entendridor veure com les obres tolosanes i pisa-
nes són més refinades que no pas les catalanes. L’ele-
gància i finor del treball de les peces de Tolosa i la
romanitat esclatant de les pisanes es tradueix en una
certa tosquedat en les catalanes. L’escultura catalana,
en general, és més “pagesa”, per dir-ho d’alguna mane-
ra, menys sofisticada, com en general sol passar en
l’art català (pensem en el barroc català, per exemple,
en relació amb el barroc romà). Això no vol pas dir
que sigui més dolenta, per a mi es tracta solament d’un
tret estilístic que a vegades dóna a una peça una càrre-
ga sintètica notable, com per exemple en el capitell de
Sant Serni de Tavèrnoles, i la fa d’una “modernitat”
seductora.

Capitells, columnes, frisos, documents en pergamí,
pintura sobre taula, escultura en fusta d’imatges maria-
nes o de majestats, objectes en coure esmaltat, etcètera,
il·lustren un discurs expositiu inusual que acaba en la
recreació virtual de la portada de Ripoll, amb una
exactitud sorprenent i la possibilitat de punts de vista
diversos. Una exposició memorable.
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El romànic
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