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Des d’Edgar Allan Poe la rica
singladura del conte fantàs-
tic ha posat de manifest que
només la violentació de la

realitat permet comprendre alguns
dels aspectes més ocults d’aquesta
realitat, sobretot els que fan referèn-
cia a l’ànima humana. Resulta estre-
midor imaginar quin univers tan infi-
nitament pobre hauríem heretat sen-
se les providencials transgressions lò-
giques de Stevenson, Kipling, Buzza-
ti, Cortázar, Bioy Casares, Kafka,
Borges, Calders, Maupassant, Aus-
ter, Monzó... El conte fantàstic perfi-
la una meticulosa arquitectura del de-
liri. I com que per sotmetre la realitat
objectiva recorre als principis d’allò
sobrenatural, el conte fantàstic con-
firma molt millor que cap altre gène-
re o subgènere literari la naturalesa
al·lucinatòria del món. A aquest pro-
cés de submissió de l’ordre real a l’or-
dre fantàstic Henry James el va ano-
menar “el pas de rosca”.

A 100 contes morals, Joan Barril
(Barcelona, 1952) explora “el pas de
rosca”. Hi apareixen avions que sen-

ten nostàlgia del pilot, persones mor-
tes que segueixen complint les seves
devotes rutines de quan estaven vi-
ves, capes de terra que posseeixen
memòria del seu passat, una altera-
ció constant de les lleis de la causali-
tat per intensificar l’íntim fonament
atzarós dels avatars humans, un tren
espectral que viatja a l’infinit, un
país que s’alça seguint el model d’un
mapa... Tots aquests arguments ens
parlen de l’alternança entre la reali-
tat objectiva i els processos sobrena-
turals. La majoria dels personatges
d’aquest aplec de contes nascut d’un
recull estiuenc de relats radiofònics
estan travats en la seva solitud. I,
amb un polsim de màgia racionalis-
ta, a través d’aquestes escletxes que
permeten escapar de la consistència
lògica de la realitat, troben un destí o
un bàlsam per calmar els seus ne-
guits vitals —tal i com il·lustra el
conte L’últim metro de matinada, on
un home i una dona que s’han vist
des de les respectives andanes on es-
tan esperant l’últim metro de la nit
es concediran una confiança callada
i cadascun d’ells deixarà passar el
comboi.

Si bé aquests relats estan escrits
amb ofici per un autor molt curós a
l’hora d’eliminar qualsevol element

que no aporti una funció significativa
en el marc d’intensitat i precisió que
exigeix tot conte breu, la sensació ge-
neral és la de manca d’unitat del lli-
bre. Les reiteracions d’alguns climes i
arguments, i un bigarrament temàtic
que sembla obeir més a un ordre cro-
nològic d’escriptura que no pas a
una distribució estructural que busca
la tensió i el contrapunt, desbaraten
tota condició d’harmonia, de solatge.
La lectura també és una fluència,
una relació de continuïtat homogènia
que s’imposa sobre el lector a través
d’un silenciós estat de convicció per-
suasiva. Per exemple: en aquest llibre
es fa molt difícil conjugar la qualitat
abstractiva de contes tan magnífics
com Alta infidelitat, Cartes abandona-
des o La masovera amb l’esquematis-
me d’altres relats que cauen en una
immediatesa evanescent o en la re-
creació d’estereotips que requereixen
excessives dosis de complicitat per
part del lector. A 100 contes morals hi
falta un sentit orgànic, el manteni-
ment d’una màgia creïble que remar-
qui les delicades arítmies entre la rea-
litat i la deformació de la realitat. I és
una llàstima. Perquè el vigor existen-
cial d’alguns grans contes d’aquest
aplec mereixia el contrafort de peces
més simètriques.

LLUÍS MUNTADA

Una de les coses grans que havia tingut la literatura
catalana era el sentit de l’humor que posseïa: de
vegades sota la forma de la paròdia, de vegades
sota el format satíric, d’altres, massa visible, sota

les lleis de l’estirabot i la facècia. N’és prova, per anar a
parar directament al XIXè, un munt de literatura molt
solvent que excita el bon humor o la rialla; i, més enda-
vant, ja al segle XX i a tocar de nosaltres si no hagués
existit l’abisme de la guerra civil —a conseqüència de la
qual Carner va perdre bona part de la seva famosa ironia;
i Riba va perdre del tot el ja minvat sentit de l’humor que
havia fet palès abans de 1936—, en un gavadal d’escriptors
del Modernisme i del Noucents. Era tan evident que l’hu-
mor formava part de la civilització literària catalana, i
també dels cenacles conversacionals de les ciutats i llogar-
rets, que en plena guerra civil els Serveis de Cultura al
Front van fer estampar, per a somriure de la soldadesca,
un llibret esdevingut famós, L’humor a la Barcelona del
Vuitcents, amb il·lustracions de Xavier Nogués i textos de
Robert Robert, Frederic Soler, Albert Llanas, Narcís
Oller, Pompeu Gener, i Pons i Massaveu (que hauria hagut
de cantar òpera). Els militars el duien a la butxaca —era
un volum en octau disminuït— i així feien més passadora
l’experiència bèstia de la guerra. Però més encara: l’any
1949, en aquest cas per escampar tant com resultés possi-
ble els maldecaps de la postguerra i les cartilles de raciona-
ment, l’editorial Aymà va publicar una rèplica d’aquell
primer llibre, amb el títol L’humor a la Barcelona del
Noucents, també il·lustrat amb ninots de Xavier Nogués, i
amb textos de Calders, Joan Sacs, Àngel Ferran, Joan
Oliver, Francesc Pujols, Russiñol o Josep Maria de Saga-
rra. El “forn no estava per a panets” (castellanisme!), però
els catalans continuaven practicant el gènere de la literatu-
ra humorística, que havia estat una de les seves credencials
al llarg de tota la seva història: penseu només en Jaume
Roig, el Tirant o el Llibre de tres.

És veritat que aquesta dimensió de la literatura no era
allò essencial dels grans trets de les nostres lletres, que

sempre han tirat
més al vers que a la
novel·la, i més a
l’oda o l’elegia que a
la ironia o el mot
d’esprit, però en
aquest punt els cata-
lans vam acostar-
nos una mica, per
no dir molt, a un
dels grans vessants
de la literatura angle-

sa dels segles XVIII i XIX en especial. És sabut que la
literatura catalana moderna i contemporània sempre va
emmirallar-se més en les produccions franceses i alema-
nyes; però, com ja he dit, una sola figura com la de Carner
—no casualment traductor de Dickens i Mark Twain—,
ella tota sola, ja li ofereix a la nostra literatura un ancorat-
ge amb la ironia, cosa que només li ha fet gran bé a uns
homes de lletres que tenen, no se sap ben bé perquè, una
tirada irreprimible a fer-se el ploricó: vegeu Espriu, l’ínclit
Martí Pol o aquella hénorme —així ho escriu Flaubert—
vache qui pleure nascuda al Baix Empordà.

En efecte: qualsevol lector assidu de novel·la anglesa
s’haurà fet un tip de riure (com se’l van fer els anglesos, i
menys els espanyols, llegint i traduint el Quijote) en passar
els fulls d’un Laurence Sterne, un Henry Fielding o un
William Thackeray; i després un Chesterton o un Oscar
Wilde. Thackeray, en especial, va dedicar un llibre sencer a
analitzar la cosa des d’un punt de vista històric i antropolò-
gic, The Four Georges and The English Humorists of the
Eighteenth Century, il·lustrat —a l’edició de les seves obres
a càrrec d’Smith, Elder & Co.— per ell mateix i una colla
de dibuixants tan grans com els famosos Phiz i Seymour
de les edicions de Dickens i els seus contemporanis.

Això és una tradició tan sòlida, a Anglaterra, que no és
estrany que els dos autors més amistançats amb l’humor
que hi ha a Espanya en aquests moments siguin deixebles
fidels de la novel·la anglesa: Javier Marías (traductor de
Tristram Shandy) i Eduardo Mendoza. Aquest darrer deia
als diaris, ara fa poc, arran de la publicació de la seva
última novel·la, que “l’humor culte es conrea poc; en
excloure’l de la literatura seriosa, ha quedat en mans dels
que expliquen acudits”. Tenia tota la raó: avui, a Cata-
lunya i Espanya en general, l’humor s’ha d’anar a buscar
en diversos programes de la televisió, els uns més estripats
que els altres.

Ja ho veieu: tot aquest excurs documental per incitar-
vos, lectors amabilíssims, a la lectura d’un llibre esplèndid,
humorístic i intel·ligent, que només podia venir de la
tradició anglosaxona: Una lectora poc corrent, d’Alan
Bennett. En castellà —Una lectora nada común— el troba-
reu a Anagrama, i en català a Empúries-Anagrama, calen-
tó, del 2008. Riureu sense petar-vos, i el cor se us expandi-
rà enmig del panorama més aviat somort, mefític, lúgubre
i tot de les nostrades lletres del present.

Transgressions lògiques

“Us incito a la lectura d’un
llibre esplèndid, humorístic
i intel·ligent: ‘Una lectora

poc corrent’, d’Alan Bennett”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Literatura i humor
JORDI LLOVET

Una passatgera a l’andana del metro. / TEJEDERAS

El meu camí cap a la utopia
Arcadi Oliveres
Angle editorial
142 pàgines. 17,50 euros

Qui s’atreviria a posar de ma-
nifest davant el mateix alcal-
de Hereu que l’empresa que
gestiona el Bicing
—contractada per l’Ajunta-

ment barceloní— és la mateixa que
ha finançat les campanyes a George
Bush? I qui és capaç d’encapçalar
una campanya per denunciar les in-
versions en armes d’un banc com el
BBVA o bé denunciar les actuacions
improcedents —per dir-ho d’una
manera generosa— de multinacio-
nals tan poderoses com Repsol? I
qui pot fer tot això amb credibilitat,
persuasió i contundència, i fer-ho a
més d’una manera altament pedagò-
gica, incitant a l’esperança i no al
pessimisme? Doncs algú amb la tra-
jectòria i coherència vital, acadèmi-
ca i personal guanyada amb mil i
una conferències, xerrades, presenta-
cions, debats i el que faci falta —els
anys de més intensitat n’ha arribat a
fer 300 per any!— al llarg i ample
del territori. Arcadi Oliveres, activis-
ta i mestre d’activistes, publica un

anecdotari sobre la seva vida i mira-
cles a Angle Editorial, els primers
que van adonar-se del potencial d’al-
gú que, com el president Pujol, ha
parlat amb i davant de tants i tants
catalans.

El llibre està indexat segons els
àmbits que l’autor ha cregut més
significatius: els referents personals,
la recerca de la utopia, la lluita pels
drets i les llibertats, la cooperació, la
política i la (in)seguretat. Economis-
ta de professió i home ben informat,
és amic personal del Nobel Pérez
Esquivel i excompany de facultat
del socialista Josep Borrell, el ma-
teix que un dia li recordà, en to sim-
pàtic: “estic governant la fiscalitat
espanyola amb els teus apunts”. Di-
vertida, també, la negativa de Mar-
tín Villa a legalitzar l’associació de
veïns del seu barri al·legant: “no me
preocupan los estatutos, me preocu-
pa que le llamen la Izquierda del
Ensanche”. Aquestes i altres anècdo-
tes, algunes de divertides, d’altres de
més reflexives, són el leiv motiv d’un
llibre que ens mostra el tarannà de
l’autor. Dipositari per un temps dels
papers de l’Assemblea de Catalu-
nya, membre actiu de la Marxa per
la Llibertat en plena transició, i de-

tingut per això mateix, ben aviat va
entrar a formar part de l’ONG Justí-
cia i Pau, on desenvolupa, ara enca-
ra, la militància en pro de la defensa
dels drets humans, la justícia social,
la pau, la solidaritat i el desarma-
ment. A nivell concret, l’Arcadi s’ha
significat especialment en les cam-
panyes anti-militaristes, per eradi-
car el deute extern, com a impulsor
de les banques ètiques i per implicar-
se activament en qüestions actuals i
ben properes, com quan va exercir
de mediador en la tancada d’immi-
grants a l’església del Pi l’any 2001.
Local i global, transversal i temàtic,
intel·lectual i activista, es podria dir
que l’autor és una aconseguida sín-
tesi entre les idees sorgides del Maig
del 68, el compromís inherent a la
Teologia de l’Alliberament, i la radi-
calitat pràctica del moviment per
una altra globalització.

El meu camí cap a la utopia s’ha
de contextualitzar en relació als an-
teriors títols, Contra la fam i la Guer-
ra i Un altre món —èxits de vendes:
quarta i tercera edició,
respectivament—, però és, fonamen-
talment, un llibre per a supporters
de l’estimat Arcadi, que per alguna
cosa serà que són multitud.

Anecdotari d’un activista
RICARD VILAREGUT
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Cornelia Funke clou
el seu ‘món de tinta’
Amb un final màgic, que “supera
totes les expectatives”, Cornelia
Funke clou l’exitosa trilogia fan-
tàstica que va iniciar amb Cor de
tinta i va seguir amb Sang de tin-
ta. Ambdues van batre rècords de
vendes, com es preveu que ho faci
aquesta darrera entrega, Mort de tinta, que apareix
en català (traducció de Pilar Estelrich i Lidia Álva-
rez) coincidint amb l’estrena mundial de la
pel·lícula basada en el primer títol de la saga.

Mort de tinta. Cornelia Funke. La Magrana. 608
pàgines. 22 euros

Els cent anys del
doctor Broggi
Quasi tota una vida —més de sis
dècades— dedicada a la medicina
dóna per a moltes anècdotes.
Moisès Broggi, que aquest proper
diumenge complirà els 100 anys,
les explica a les seves Memòries,
(publicades en dos volums el 2001
i el 2005), on recorda amb una
lucidesa envejable com va exercir

de cirugià en cap de les Brigades Internacionals, els
estralls de l’epidèmia de grip de 1918 i 1919, o
l’amistat que va mantenir amb Josep Trueta, Gaziel
o Josep Puig i Cadafal. Edicions 62 obsequia a
Broggi amb un estoig (a partir d’avui a les llibreries)
amb els dos volums de les seves memòries.

Memòries (1908-2005). Moisès Broggi. Edicions
62. 400 pàgines. 40 euros

Història d’un frau
als catòlics
Amb bones dosis d’humor i
ironia l’advocat i ex jutge Ra-
mon Besora exposa el “frau als
catòlics” que, al seu parer, va
suposar la convocatòria del
Concili Vaticà II, ja que “mai
es va aplicar” ni va permetre
“la participació dels laics ni la
col·legialitat dels bisbes amb el
Papa”. Besora narra vint-i-cinc històries, totes elles
reals, on es plasma el xoc de mentalitats entre els
capellans de sotana rància i els progessistes.

Aquelles sotanes ràncies. Ramon Besora. Llibres
de l’Índex. 192 pàgines. 12 euros

El gran Cortázar
per als petits lectors
Un ós que viu a les canonades
d’un edifici va descobrint l’estran-
ya i solitària vida dels éssers hu-
mans que viuen en els diferents pi-
sos de l’immoble. Una entranyable
història del gran narrador Julio
Cortázar que s’adreça als petits lec-

tors enriquida amb il·lustracions d’Emilio Urberuaga.
La traducció del text al català és de Marta Ponzoda.

Discurs de l’ós. Julio Cortázar. Libros del Zorro
Rojo. 24 pàgines. 12,50 euros

Acrollam
Biel Mesquida
Empúries
235 pàgines. 19 euros

El conte titular de L’enciclo-
pèdia dels morts, de Danilo
Kiš, porta el subtítol Tota
una vida. Qualsevol entra-

da d’una enciclopèdia té l’ambició
de descriure tota una vida. L’obses-
sió d’aquest gran cronista del segle
XX va ser reflexionar sobre com
s’escriu l’acta de la Història en ma-
júscula, què reté la memòria que
estem disposats a compartir entre
tots —però per aconseguir-ho Kiš
sempre mirava de contar històries
petites amb “aquella munió de de-
talls dels quals està feta la vida.”

Biel Mesquida (Castelló de la
Plana, 1947) emprèn amb el seu
Acrollam una feina enciclopèdica
semblant. L’índex del llibre desco-
breix noranta-nou relats extraor-
dinàriament breus, ordenats de l’A
a la Z. El títol del llibre
—Mallorca llegit a l’inrevés—,
però, no és un invent seu. Fa anys
que Màrius Serra va exposar
aquesta paraula utilitzada en el
conte Rellós 2084, d’Orfèlia Dracs
(1985), com un exemple per ocul-
tar matusserament els topònims i
Joan-Lluís Lluís va començar el
seu Diccionari dels llocs imaginaris
dels Països Catalans (2006) amb
aquesta entrada.

La majoria dels textos parlen a
un “tu” íntim i confiat. Però que
no us enganyi l’aparent frivolitat
d’aquesta manera de narrar. En
lloc de descriure una tercera perso-
na que es mou amb llibertat o bé
ficar-se dins de la pell d’un jo litera-
ri, l’autor acompanya els seus per-
sonatges i els tracta de tu. Aquest
recurs estilístic no serveix pas per
tenyir de modernitat els relats, sinó
que al seu darrere hi ha una re-
flexió sobre els fonaments del llen-
guatge. Les paraules no signifi-
quen res sense el context. Les fra-
ses són dites sempre dins d’una si-
tuació i només així és com tenen
sentit.

En la immensa solitud a la qual
ens condemna el ritme del món ac-
tual, l’home necessita un interlocu-
tor. Algú pròxim que ens interessa
i alhora vol saber què fem nosal-
tres. Per reproduir aquesta imperio-
sa necessitat de comunicació, Mes-
quida s’empesca els seus personat-
ges i viu amb ells. El gran encert
d’aquest diàleg simulat és que veta
als lectors tota identificació imme-

diata. El lector d’aquesta enciclo-
pèdia “rabiosament actual” és
forçat a asseure’s en la sala fosca
d’un teatre. Cal esperar fins al final
per comprendre els fets dins del
seu context i assumir que la lectura
significa desxifrar el complex meca-
nisme de relacions humanes. Els
rituals de maquillatge als que se
sotmeten les dives mallorquines
abans de sortir de la seva cambra
parlen d’això, precisament. La vi-
da és un immens escenari i nosal-
tres, els lectors, tenim dret d’obser-
var-lo a través d’una paret de vidre.

No és sobrer apuntar que la
narrativa que triomfa avui fa servir
el procediment contrari. Les
novel·les escrites des d’un sol punt
de vista busquen la identificació
barata amb uns sentiments que
brollen amb la facilitat d’un reality
show televisiu. En aquests casos, el
lectors es veuen a ells mateixos con-
vertits en uns herois fantàstics i es
rebolquen en un patiment que no
han patit, però que els fa sentir
importants. Mesquida nega aquest
accés fàcil al seu univers narratiu.

L’autor es planteja, igual com
Kiš, una de les preguntes més vas-
tes: com comprimir el món en un

llibre? Com fer que la instantània
captada amb l’objectiu d’una cà-
mera conservi tota la bellesa d’un
cos i no el converteixi alhora en
una imatge que formarà part
d’una col·lecció de moments
morts, inaccessibles? “Els còdols
del caló Pedrer percussionen el
temps”, apunta. En un poema de
Baudelaire, citat entre innombra-
bles detalls, el pit d’una dona sota
els dits es converteix en un somni
de pedra, etern i mut. Com Xahra-
zad, Mesquida s’inventa mil his-
tòries per sobreviure i així sobre-
viu ell i sobreviuen els protagonis-
tes dels seus relats. L’illa que Mes-
quida retrata en aquest llibre és
un paisatge poblat dels caràcters
més diversos. Però aquesta illa no
és només “utere felix”, com diu el
lema del llibre, sinó un espai de
reflexió digne d’un observador lú-
cid que es proposa celebrar el seu
seixantè aniversari en la fràgil
barcassaa de la llengua que nave-
ga “dins aquelles ones geganti-
nes.” L’adolescent de sal (1975),
la seva primera novel·la, o l’últim
i premiat Els detalls del món
(2005) troben en aquest llibre la
seva justa continuació.

L’enciclopèdia dels vius
SIMONA ŠKRABEC
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Paraula breu. Llibre brevíssim. Però si la paraula
“illa” és sempre prenyada de sentits, aquest lli-
bret que porta el títol senzill de L’isola, així,
sense adjectivar —no és ni L’illa misteriosa ni

L’illa del tresor, ni cap de les altres illes literàries tan
abundants, sempre adjectivades—, també és ple de
sentit.

I la simplicitat del títol, la seva reducció substanti-
va, no obeeix a altra cosa que a l’essencialitat del seu
sentit, del sentit d’un relat que mira la mort cara a
cara i en treu una admirable reflexió vital. Estic par-
lant d’un llibret que acaba de publicar Valeria Berga-
lli, a la seva rigorosa editorial Minúscula. Es tracta
d’un relat breu, escrit per Giani Stuparich, un triestí
que va formar part del grup d’escriptors dels anys de
la Primera Guerra. Grup que la guerra va delmar
—van morir-hi Scipio Slataper i Carlo Stuparich, ger-
mà de Giani— i que lluitava per una Trieste democràti-

ca i culta, tornada a la seva italianitat. Stuparich
escriu una prosa gairebé transparent. Una prosa d’una
precisió envejable que, en la seva simplicitat greu,
construeix un discurs sense cap voluta decorativa, un
discurs que avança inexorable, com avança inexorable
el càncer d’un dels dos protagonistes del relat. Un
pare i un fill. Un pare malalt que demana al fill que
l’acompanyi uns dies de vacances a la seva illa natal,
per tal d’acomiadar-se’n. Un pare no pas vell —“a
l’illa els homes desapareixen aviat, les dones duren
més”— i un fill en la flor de l’edat, aquella edat en

què, pensa el pare, només cal estirar la mà per abastar
els fruits de la vida que s’ofereixen, sucosos. Un fill
que el pare no acaba d’entendre, que és diferent, que
s’estima més viure a muntanya, als Alps, en comptes
de vora mar, com ell. Un fill, però, que, cosa que
commou el pare, accedeix de seguida a acompanyar-
lo, en aquell forn canicular de l’illa, ell, avesat a les
migdiades fresques sota els avets, entre les flors gro-
gues de l’àrnica i les blanques dels edelweiss. Relat
magnífic també de la construcció, en el fons de l’àni-
ma del fill, de l’autèntica pietat.

Hi ha, a la narració, un camí vorejat d’atzavares
monstruoses, algunes florides, amb el seu urc termi-
nal. Camí real de l’illa i alhora camí simbòlic de la
dificultat del fill d’enfrontar la realitat de la mort del
pare. Però, al final del camí, una visió sobre una badia
pletòrica de vida, on el pare, fatigat, vol que el fill es
banyi, on el veu com neda amb aquella festivitat a la
sang que ell, el pare, ha intentat comunicar-li, per tal
que succeeixi la seva, que no es perdi, i així continuï la
vida, una vida festiva, malgrat la mort.

Les vacances s’acabaran, però, de cop. I mentre el
fill s’endú el pare, ja gravíssim, de retorn a la ciutat, al
lluny veu com l’illa que ha configurat la vida del pare
es fa petita, es fon en l’horitzó, sota la immensa res-
plendor del mar. “Va ser aquell el primer moment en
què va tenir la consciència precisa i simple del que
perdia en perdre el seu pare.”
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