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Si un fuster hagués de fer alguna
cosa semblant al que fa Josep
M. Espinàs (Barcelona, 1927)
en El meu ofici, no escriuria cap

manual. Faria un moble que, sense
deixar de ser un moble, posaria al
descobert com entén el seu art de tre-
ballar la fusta i com s’hi relaciona.
De l’últim llibre d’Espinàs els apre-
nents en poden treure observacions
entenimentades i utilíssimes que els
poden estalviar marrades inneces-
sàries. Els col·legues d’ofici hi troba-
ran també matèria de reflexió sobre
els letals efectes secundaris de l’enve-
ja, i sobre tota mena de matèries que
no són tan tècniques com ètiques o
psicològiques: per exemple, sobre la
impostura d’imaginar-se que se sacri-
fiquen pel país si escriuen en català, o
sobre els perills de sortir de la pròpia
jurisdicció literària per fer de gine-
còlegs quan el que saben fer és empas-
tar queixals. Als crítics se’ns recorda
que un judici literari no cal que sigui
doctrinal, que “el judici literari no és

altra cosa que una suposició basada
en una teoria, i que les teories s’auto-
destrueixen davant l’aparició de vi-
sions més comprensives o més afina-
des.” Els editors —amb noms i cog-
noms, de Cruzet a Sales, d’Alzueta a
Lara o de Castellet a Martí—, consta-
taran que no és imprescindible per ser
considerat un bon editor convidar a
crits enmig dels comensals del Via Ve-
neto a un escriptor al seu despatx per
“magrejar-lo” i aconseguir així que es
presenti a un premi molt ben dotat, i
encara menys intentar comprar-lo a
la Fira de Frankfurt com si fos carn
de vedella gallega de primera a base
de doblar l’aposta de feixos de bitllets
damunt la taula, i fer-ho just davant
de l’editora habitual de l’autor. Serà
profitós per a tots ells, però en tot cas
El meu ofici no és un llibre escrit per
al gremi: és més aviat el llibre d’algú a
qui li agrada escriure per a gent a qui
li agrada llegir. Com tots els altres
llibres d’Espinàs.

Tant quan escriu sobre la Matar-
ranya com quan escriu sobre Josep
M. de Sagarra o sobre les
circumval·lacions d’un jugador en un
casino, Espinàs posa en joc una litera-
tura que té més una veu, un ritme i

una mirada que no pas un món propi
i delimitat. Coherent amb els postu-
lats que argumenta en aquest llibre
—que és alhora una col·lecció d’arti-
cles, una autobiogafia i una declara-
ció de principis—, se’ns mostra com
un escriptor que defuig l’excentricitat,
que no pretén dir massa coses inèdi-
tes sobre l’ofici d’escriure, sinó dir les
que millor defineixen el seu tracte. Es-
pinàs considera que per sobre de tot
cal que un escriptor tingui caràcter.
Que el seu sigui un caràcter educat i
curcumspecte no treu que sigui cor-
dialment bel·ligerant i lleument sorne-
guer amb les posicions que no com-
parteix: per dialogar-hi, posa a cami-
nar el pensament a partir de l’expe-
riència immediata, i de tant en tant es
recolza en el sentit comú de les parau-
les que transporten els diccionaris, o
en les citacions de Pascal, André Mau-
rois, Bernad Shaw, Chamfort, Victor
Hugo, Sèneca o Alfred Musset.
Aquesta vegada Espinàs viatja per la
comarca de la seva escriptura. Un te-
rritori que coneix prou bé després
d’haver teclejat al voltant de 34.000
pàgines i després de seixanta anys de
dedicació. El seu viatge més llarg, es-
crit a màquina i sempre acompanyat.

MANEL OLLÉ

Un professor se’n va anar amb tres alumnes a pas-
sar el cap de setmana a una seva casa, en terres de
l’Empordà. Eren en Pau, llarg com un sant ídem,
l’Arnau, fill de la pagesia lleidatana, i l’Adrià,

nascut a Tarragona, poeta molt recent (L’exili de Cons-
tança, Valls, 2008).

Arriben al llogarret divendres al migdia, i els surt a
l’encontre en Salvador Oliva, professor a Girona. Dinen
plegats al Mas Pi, i, en acabat, se’n van a la casa del
professor de Barcelona, que està fermament decidit a fer la
migdiada, en un gest poc educat envers la seva companyia.
Els tres joves es queden amb el professor gironí, i aquest els
fa una xerrada extensa sobre Josep Carner: els comenta
dos o tres poemes difícils, i els fa clars com l’aigua
cristal·lina. A causa del coneixement, els tres esdevenen, si
això és imaginable, més jovenívols i vagarívols que abans.

Arriba el vespre. Llavors un dels estudiants, en veure la
biblioteca de poesia catalana que hi ha a la casa, corre
adelerat a agafar el volum de Poesies, de Màrius Torres (no
és l’estudiant de Lleida, com escauria, sinó el de Tarrago-
na, l’Adrià, nom molt adequat per a un ciutadà de Roma).
El de Lleida, que estudia filologia eslava, demostra més
tirada per la història, i, en veure a les prestatgeries l’obra
completa de Francesc Cambó, agafa el primer volum i s’hi
posa, com si cregués que un sol cap de setmana li ha de
bastar per llegir-ne els vuit apareguts fins ara. En Pau, que
és de clàssiques, troba de sobte els Himnes homèrics de
Joan Maragall (aquella edició trilingüe, que porta l’origi-
nal grec, les traduccions literals de Bosch Gimpera i la
traducció mètrica de Maragall) i s’hi extasia, amb la quie-
tud serena dels èxtasis dels estudiosos.

Ve dissabte, i el professor proposa visitar les tombes de
Machado, a Cotlliure, i la de Walter Benjamin, a Portbou,
llocs on no ha estat mai cap dels tres alumnes. Se n’hi van.
L’anada a Cotlliure és còmoda per l’autopista que enllaça
Espanya amb França, i entra després al Vallespir. Hi arri-
ben. Abans d’anar al cementiri, que és molt cèntric, del tot
envoltat per habitacles de vivents —¡quines vistes eternals

des de les finestres;
quina pau!—, pas-
sen per davant de
l’hotelet, avui casa
privada, on van mo-
rir Machado i tres
dies després la seva
mare, el mes de fe-
brer de 1939. Entren
al cementiri: sempre
hi ha visitants al vol-
tant de la tomba, i

flors damunt la làpida; també composicions poètiques es-
crites per estudiants de molts instituts d’Espanya (no sola-
ment de Sòria). Hi fan una reverència: el professor, més
pronunciada que els alumnes, perquè té més por.

Dinen en una mena de pizzeria tronada, mentre un
grup de joves cridaners de Cotlliure miren un partit de
rugby que sembla una gran vulgaritat al costat de la poesia
de Machado i de tota la història de la guerra civil espanyo-
la i de la mort del poeta. En pagar la factura els aixequen la
camisa, cosa gens estranya en aquest poble, avui turístic.
Però la torre dels Templers és al seu lloc; això consola.

Després enfilen la carretera costeruda que va d’aquest
punt a Portbou, passant per Portvendres i Banyuls. Van
fins a l’altre cementiri, i el primer que fan és baixar les
escales de la magnífica instal·lació artística que Dani Kara-
van va fer en memòria del filòsof alemany. Entren a l’Ha-
des, i aviat es troben davant la tomba espúria del filòsof. La
placa diu: “No hi ha cap document de la cultura que no ho
sigui al mateix temps de la barbàrie”. Costa d’entendre,
però l’endemà es farà molt clara la citació, quan el profes-
sor i els estudiants visitaran, diumenge, les ruïnes d’Empú-
ries. En Pau ho explica tot, com un catedràtic alhora d’epi-
grafia, d’arqueologia i de filologia clàssica. Els altres adme-
ten les explicacions amb els ulls clucs. La ciutat grega és de
traçat enrevessat, variable i quasi capritxós; la romana,
encara mig enterrada, presenta l’ordre que també es llegeix
en el dret romà. Dins el Museu, troben a faltar la testa
d’Afrodita que es va fer servir per il·lustrar la coberta de
l’Almanach dels Noucentistes (1911): se l’han endut per a
una exposició temporal.

I altra vegada a la casa, a mitja tarda. L’Adrià li en-
senya al professor un poema que ha escrit sobre una rela-
ció amorosa ben traumàtica (“Totes ho són”, puntualitza
el professor, que velleja). El poeta demana consell. En Pau,
amb un punt de gelosia, mostra quatre versions de lírics
grecs arcaics, Arquíloc i Simònides entre altres, fetes en
dístics elegíacs d’una elegància ribiana. L’Arnau agafa el
Cu-Cut de l’any 1909 i s’estranya que no acusi l’empremta
de la Setmana Tràgica: és evident que hi ha coses sobre les
quals no poden fer-se bromes.

Tarda de diumenge descansada, plujosa. De vespre,
retorn a Barcelona. Els tres alumnes ja saben més coses. El
professor sap la més important de totes: som aquí per
ajudar els joves a saber.

Viatge a mà per Can Llibres

“El professor sap
que allò més important

és ajudar els joves
a saber”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Un cap de setmana
JORDI LLOVET

L’escriptor Josep Maria Espinàs parla dels secrets de l’ofici literari en el seu últim llibre. / JOAN SÁNCHEZ

Fam
Knut Hamsun (Traducció
d’Anne-Lise Cloetta i Adriana Plujà)
Empúries
174 pàgines. 16,90 euros

Un jove escriptor, pobre de so-
lemnitat, vagareja famolenc
pels carrers de la Cristiania
(Oslo) de les darreries del se-

gle XIX. Per enganyar la gana maste-
ga fusta. Dorm al ras, fuetejat pel fred
i intimidat per la policia. Per poder
oferir una almoina a una vella captai-
re és capaç d’empenyorar l’armilla,
una de les últimes propietats que li
quedaven. Esprem el seu cervell debili-
tat per escriure algun article i, així,
intentar que li publiquin en el diari
local a canvi de deu corones, una paga
minsa però que tanmateix li permetrà
uns dies més de subsistència, de pròr-
roga lacerant. Quan s’endú una peça
de menjar a la boca percep aquella
hipèrbole fatalista que és el suplici de
Tàntal: el seu estómac està tan desba-
llestat que fins i tot expulsa l’aliment
que l’hauria de recuperar. Al compàs
d’una descripció minuciosa dels pro-
cessos fisiològics amb què la fam
assetja l’escriptor, assistim a la desco-
berta de nous nivells de realitat. El
jove, de qui mai no coneixerem el
nom vertader, localitza en el desfici de

la gana noves potències d’ell mateix. I
entra en “la bogeria alegre de la fam”,
un sistema que es regeix per lògiques
pròpies, com ara obligar l’escriptor a
practicar l’autocanibalisme tot pro-
vant de menjar-se un dit o a desafiar
la seva extrema feblesa a través d’una
porfidiosa rebel·lió contra ell mateix:
“Per torturar-me de debò, em vaig
aixecar i em vaig forçar a quedar-me
dempeus, i vaig riure’m de mi mateix,
delectant-me en la meva pròpia exte-
nuació. Al cap d’un parell de minuts,
per fi em vaig donar permís per as-
seure’m, i fins i tot aleshores vaig triar
el lloc més incòmode de l’escala”.

Fam va ser publicada el 1890.
Aquesta novel·la ara traduïda per An-
ne-Lise Cloetta i Adriana Plujà ja ha-
via estat traduïda al català l’any 1963
per Joan Rius Vila en una edició de
Plaza Janés. El 1948 havia estat traduï-
da al castellà. Fam conté apunts auto-
biogràfics de Knut Hamsun
(1859-1952), escriptor noruec que va
obtenir el Premi Nobel de literatura el
1920 i que durant la seva joventut va
passar uns quants anys als EUA vaga-
bundejant en condicions d’indigència.
En aquesta obra, Hamsun construeix
l’ascetisme nihilista d’un individu que
s’enfronta despulladament a la ferot-
gia de la subsistència sense cap més
arma que la seva raó i una plena cons-

ciència de l’absurditat i la cruesa que
l’envolta. Hamsun esdevé un precur-
sor de Kafka. En la catenària de ten-
sions irracionals de l’obra de l’escrip-
tor txec destaca la narració Un artista
de l’endurança, en què un campió del
dejuni perd el compte dels dies que ha
passat sense menjar tancat en una gà-
bia del circ on l’exhibien abans que la
gent es cansés de l’espectacle que ell
representava amb el seu cos amagrit.
L’artista, quan està a punt de morir
d’inanició, confessa a un guarda que
no l’admirin per la seva gesta, ja que
no conté cap mèrit “perquè jo no he
pogut trobar el menjar que m’agra-
dés. Si l’hagués trobat, ja em pots ben
creure, no hauria pas fet cap número
endurador, jo, i m’hauria atipat tant
com tu i com tothom”. Els personat-
ges de Kafka són sotmesos per un
destí indesxifrable. El jove escriptor
de Hamsun també. I repta el destí tot
concedint-se la sobirania d’un lleu es-
pai de burla: el càstig de la fam li
permet forçar altres nivells de realitat.
¿Hi ha algun afront més irreverent
contra la dictadura del destí? Aquesta
gran novel·la descriu la més alta de les
resistències. I diu una oració a l’inre-
vés. L’oració pròpia de l’individu con-
temporani que dissecciona amb llumi-
nositat totes les absurditats i penúries
que l’esclafen.

La fam com a principi de descoberta
LLUÍS MUNTADA

EL PAIS, dijous 22 de maig de 2008 QUADERN / 5

Remolí d’emocions
en 46 cartes
Al llarg de 24 hores, una “dona
sensible” escriu fins a 46 cartes on
expressa un remolí d’emocions
que van des de l’amor a la gelosia
i la desesperació. L’acció se situa
a l’any 1814 i arranca quan la pro-
tagonista, a la sortida de l’òpera,
veu desaparèixer el seu amant amb una altra dona.
Una deliciosa novel·la de la poetessa i dramaturga
francesa Constance de Salm que apareix per primer
cop en català (traduïda per Anna Casassas).

Vint-i-quatre hores d’una dona sensible. Cons-
tance de Salm. Angle. 136 pàgines. 11 euros

Camps de presoners
a la Barcelona del 39
A partir de fonts militars fins ara
inèdites, l’historiador Aram Mon-
fort retrata el funcionament logístic
de la repressió franquista a la Barce-
lona de la immediata postguerra. El
llibre reconstrueix la història del
camp de concentració d’Horta, esta-
blert als pavellons inacabats de la Ca-
sa de la Caritat, on es van amunte-

gar milers de presoners en precàries condicions de vida.
Barcelona 1939. El camp de concentració d’Hor-

ta. Aram Monfort. L’Avenç. 277 pàgines. 20 euros

Dalí a través dels ulls
de la seva gemana
Anna Maria Dalí va obrir els
seus arxius i va revelar els seus
records a Antonina Rodrigo
per oferir-li informació de pri-
mera mà sobre la infància i jo-
ventut del seu germà, el pintor
Salvador Dalí. Gràcies a les
confidències d’Anna Maria,
Rodrigo ha pogut descriure
amb fidelitat aspectes pocs co-
neguts de la infantesa del pin-
tor, de les seves relacions fami-
liars, les seves amistats de jo-
ventut i el seu paisatge empor-
danès, que tan va influir en la seva obra.

Anna Maria Dalí i Salvador. Antonina Rodrigo.
Base. 17 euros. 160 pàgines

Músiques inèdites
de la Patum
La Patum de Berga té una llarga
història —documentada des del
1525, tot i que es podria remun-
tar al segle XIV— en la qual han
indagat estudiosos com Ramon
Felipó. Amb la col·laboració del
musicòleg Sergi Cuenca, Felipó
ha compilat partitures inèdites
—localitzades en diferents ar-

xius i que es reprodueixen completes en aquest
llibre— de músiques que acompanyen els balls tí-
pics de la Patum.

Músiques de la Patum. Ramon Felipó i Sergi
Cuenca. Llibres de l’Índex. 167 pàgines. 13 euros

Els Mitjavila
Víctor Hurtado
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
398 pàgines. 22 euros

La Història és memòria i la
memòria és identitat. Per
això, en moments canviants
com els presents cal que es

promogui una invocació del passat
arrapada al rigor científic. Així s’es-
devé cada any quan l’Institut de
Cultura barceloní inclou, entre els
Premis Ciutat de Barcelona, un es-
pecífic Premi Agustí Duran i San-
pere d’Història de Barcelona, re-
membrant l’historiador humanista
que prengué el relleu de Carreras
Candi en procurar que Barcelona
esguardi el futur des del coneixe-
ment de les pròpies arrels. Hom
pot sorprendre’s de la composició
del tribunal, amb poques variaci-
ons any rere any dins d’una ma-
teixa proximitat clànica, però això
deu contribuir a infondre una esta-
bilitat de criteris entorn a la quali-
tat de l’obra premiada, triada entre
els llibres sobre història de la ciutat
publicats el darrer any.

La qualitat es constata en esco-
llir, per al 2007, un llibre sobre una
família de mercaders del segle XIV,
els Mitjavila. L’estudi forma part
de la tesi doctoral que culmina
prop de tres dècades de recerca de
Víctor Hurtado (Mèxic DF, 1948),
i és una lectura amena i atractiva
que ens passeja per paisatges medi-
terranis convulsos en resseguir les
inversions, litigis, conflictes diplo-
màtics i mecanismes comercials
que basteixen l’activitat dels Mitja-
vila, sumant família i negoci, amb
les consegüents tensions internes,
com les testamentàries.

L’autor, modest, no vol extrapo-
lar els Mitjavila a tot l’estament
mercantil barceloní o a la burgesia
baixmedieval catalana, però real-
ment ens calen aquests capbussa-
ments en els protagonistes d’aquell
temps, com també s’aconseguí el
1995 amb la família Bell-lloc de Gi-
rona, en una cronologia més llarga
per no patir l’estroncament que
afecta els Mitjavila el 1385. Són
aquests treballs, ancorats en l’anàli-
si dels testimonis de l’economia
professional i domèstica, de l’en-
caix real dels diferents poders i de
la realitat quotidiana, els que oferi-
ran l’alè necessari perquè la imatge
generalitzada escapi dels tòpics tan
estesos. Una divulgació atrapada
en la lectura gens dinàmica i massa

reverencial d’autors cabdals que,
tanmateix, hagueren de treballar
amb les eines de fa mig segle, com
Vicens Vives i Pierre Vilar, ha difós
una imatge ben penosa de la his-
tòria baixmedieval. Aquesta s’iden-
tificaria amb una crisi perllongada
des del 1333 fins arribar, un segle i
mig després, a l’anomenada Deca-
dència dels segles moderns. En
aquesta visió, l’eix vertebrador cor-
respondria a una idealitzada elit ur-
bana, raó per la qual, si el país no
reexia, seria perquè els dirigents, re-

laxats, haurien mutat
de valors i perdut l’espe-
rit emprenedor.

La recerca actual
fuig d’aquestes explica-
cions que, en canvi, se-
gueixen ocupant els tex-
tos destinats a la divul-
gació, incloent les escas-
ses lectures que els estu-
diants de secundària po-
den trobar sobre l’Edat
Mitjana i fins i tot al-
guns manuals universi-
taris. Hores d’ara s’hi
aprecia una economia
que va mantenint el
tremp entre els alts i
baixos conjunturals, un
poder reial feble, un
país sota fragmentació
jurisdiccional i una bur-
gesia que malda per
traduir la seva puixança
econòmica en interven-
cionisme polític. Dins
d’aquest context és
d’agrair l’oportunitat
que ens brinda Hurta-
do d’acompanyar la fa-
mília Mitjavila en el seu
ràpid ascens social des
que sorgeix a Centenys,
s’instal·la al centre dra-
per que aleshores era
Banyoles, passa a co-
merciar des de Girona i
s’aferma a Barcelona
com a puixant família
de mercaders que opera
de Bruges a Alexandria
i Beirut incorporant les
novetats comptables i fi-
nanceres.

Inversors, s’enri-
queixen amb les ten-
sions bèl·liques en abas-
tir l’exèrcit reial i amb
les crisis frumentàries
en proveir de gra les ciu-
tats, adquireixen propie-
tats, participen en acti-
vitats bancàries, ofe-

reixen crèdits, intervenen en l’obra
pública urbana i s’apropen al go-
vern municipal i reial. Estratègies
matrimonials i acumulacions patri-
monials són dues cares de la pro-
moció del llinatge, que sols prospe-
rarà si s’adapta als reptes dels
temps i no és víctima d’adversitats,
com patiren els Mitjavila, fuetejats
per la Pesta Negra. És una família
concreta, però alhora és un frag-
ment de la realitat incrustada en les
arrels del recorregut històric de
Barcelona i de Catalunya.

El llinatge burgès
FLOCEL SABATÉ

Llegeixo que Santi Santamaria, sense anomenar-
lo, critica durament Ferran Adrià, al que acaba
acusant d’atemptar contra la salut pública. Em
sembla bé que un cuiner critiqui la cuina d’un

altre. Tothom té dret a fer el que vulgui —a la cuina—
i a creure’s el rei del mambo. El que no em sembla bé
és acusar algú covardament i fer-ho sense cap fona-
ment de causa. Dir que hi ha cuiners que fan servir la
química en la seva cuina i que això és dolent és des-
conèixer que la cuina es fonamenta, i així ha estat
sempre, en la química i en la física. Què fa Santi
Santamaria quan posa sal al civet? Doncs posar-hi
clorur de sodi. Què fa Santi Santamaria quan posa suc
de llimona a les maduixes, si és que n’hi posa? Doncs
posar-hi àcid cítric. Què fa Santi Santamaria quan
posa vinagre a l’escabetx? Doncs posar-hi àcid acètic.
I això és usar la química, evidentment. Posar llevats al
vi per xampanitzar-lo, és química. Destil·lar, és quími-

ca. I batre les clares d’ou a punt de neu per infiltrar-hi
aire i fer una senzilla i plàcida truita a la francesa i fer
quallar els components de l’ou que quallen amb l’escal-
for, també té un fonament científic. Segurament que el
primer que va fer una truita va ser criticat per qui fins
llavors només havia begut ous crus. És a dir, tota
utilització dels coneixements humans aplicats a una
disciplina a la qual no és habitual aplicar-los causa
estranyesa, aixeca discrepàncies, provoca reaccions ai-
rades.

Que la innovació química sigui aplicada a la medici-

na tothom ho troba no solament natural sinó lloable.
El doctor Fleming fins i tot té una placeta a Barcelona
—vergonyosament descuidada— per haver-se atrevit a
experimentar amb uns fongs, parents dels que es fan en
alguns formatges. Això sí que és meritori. En canvi, fer
servir tècniques noves, com el buit, la gelificació en
calent, l’esferificació, el nitrògen, en la cuina d’investi-
gació, doncs no, això és pecat i atempta contra la salut
pública. Caldria que fóssim una mica més lògics.

Sempre hem fet, els humans, coses que atempten
contra la salut pública, o que poden atemptar-hi. Sem-
pre hem cuit coses a la brasa, ho considerem l’essència
de la nostra cuina tradicional. Doncs bé, és un procedi-
ment cancerígen, perquè els greixos socarrimats ho
són. Fa temps que fregim patates, que fregim croque-
tes, que fregim qualsevol cosa. Fins i tot la tècnica
moderna de fa uns anys va inventar les fregidores.
Doncs bé, els fregits amb olis rescalfats atempten con-
tra la salut pública i una innovació com la fregidora hi
contribueix notablement. Què vull dir amb tot això?
Que sempre s’ha innovat i, amb el temps, s’ha vist que
unes coses eren bones i altres no tant. I que pot ser que
algunes tècniques que fan servir els nostres cuiners
investigadors, potser d’aquí a un temps es veurà que
no són prou convenients. De tota manera, mai com ara
s’investiga en aquests aspectes d’una forma tan seriosa
i amb tantes garanties. La sola existència de la Funda-
ció Alícia ens ho certifica.

COLLS I PUNYS

Química
NARCÍS COMADIRA

Venedor de blat al retaule de Santa Justina i Rufi-
na. La provisió de blat a les ciutats va ser una de
les activitats que va enriquir els Mitjavila.

LA REBOTIGA
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