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En plena era del que Louis
Dumont va anomenar l’Ho-
mo aequalis, no sol estar
massa ben vist plantejar la

qüestió de com podem reconèixer
un geni, i no diguem ja la de com
una personalitat excepcional expo-
sa el seu procés d’autodescobri-
ment, el que esdevé quelcom pràcti-
cament tabú. Doncs bé, justament
aquest llibre de Nietzsche tracta
d’això, de com algú que és cons-
cient que marcarà un punt d’in-
flexió en la història del pensament
occidental reconeix i celebra la seva
especificitat. I bona part de la inco-
moditat que aquest relat provoca
en unes orelles massa avesades a la
modèstia, gairebé sempre falsa, pro-
vindria precisament de l’arrelament
i extensió de la malaltia, que Nietz-
sche no para de denunciar, de la
moral cristiana, que conjuntament
amb el socratisme o l’idealisme con-
formarien el nihilisme que ha domi-
nat la cultura occidental, i que no
hauria parat d’inocular el verí de la

culpabilització en qui pretén cele-
brar la (seva) existència. Els títols
dels capítols: ‘Per què sóc tan savi’,
‘Per què sóc tan llest’, ‘Per què es-
cric llibres tan bons’ i ‘Per què sóc
un destí’, és inevitable que escanda-
litzin en una cultura que ha conside-
rat l’orgull com a pecat, tot entronit-
zant la virtut de la humilitat.

I quina seria aquesta saviesa que
Nietzsche creu haver descobert?
Doncs que el sentit de la vida huma-
na consisteix a assumir plenament
aquesta existència com a única i ra-
cionalment incomprensible, i mal-
grat les múltiples adversitats que
comporta, enfront de l’actitud res-
sentida que proclama l’existència
d’altres móns i una moral de la
igualtat. És clar que en aquesta críti-
ca dels valors tradicionals segura-
ment Nietzsche incorre en el que
se’n diu “llençar el nen juntament
amb l’aigua bruta de la banyera”,
pel fet de considerar que aquests
valors (resumits en la figura de
Déu, la mort del qual anuncia) te-
nien el monopoli de, per exemple, la
idea d’igualtat, en comptes de pas-
sar-la a fonamentar en el fet que
tots compartim una mateixa exis-
tència atzarosa. Sigui com sigui, val

la pena escoltar la veu de qui va
optar per fer “vida voluntària en el
gel i a alta muntanya”, en comptes
de desautoritzar-lo, de forma res-
sentida, pel fet que poc després d’es-
criure aquest llibre la vida mental
de l’autor s’endinsés en el que ano-
menen bogeria. Però només qui viu
tan amunt pot caure en algun preci-
pici, a diferència del que és habitual
en l’home contemporani, en què
l’únic esdeveniment que sol trencar
la seva rutina quotidiana és canviar
l’aparell de televisió, de tant en
tant.

Pel que fa a la traducció de Jo-
sep Maria Terricabras, és molt dis-
cutible haver traduït el concepte
clau d’Umwerthung der Werthe
com a “revaloració” (en comptes
de canvi, inversió o transmutació)
dels valors, perquè no només es
perd el sentit de lluita contra els
valors dominants del cristianisme,
sinó que sembla que aquests en sor-
tirien afavorits com a únics possi-
bles, els quals es trobarien en crisi o
adormits, i caldria revifar-los. I,
d’altra banda, també comporta que
el lector ensopegui amb fórmules
tan sorprenents com “la revalora-
ció dels valors vigents”.

PERE SABORIT

Un dels problemes de la literatura catalana moderna
i contemporània és el fet que no hagi estat mai
avalada per una classe d’autors i de lectors aristo-
cràtica, pel sol fet que l’aristocràcia, a Catalunya, és

una cosa imperceptible, esborrada històricament d’allò que
la gent anomena “imaginari col·lectiu” a causa de l’enorme
puixança de l’alta burgesia, la qual, com és ben sabut, era, és
i continuarà essent la classe dominant al país nostre. Un dia,
a l’amfiteatre del Palau de la Música, Pasqual Maragall,
llavors president de la Cosa General, va assenyalar-me la
platea de l’edifici, plena de gom a gom de senyors i dames
empolainades, i em va dir: “¿Et penses que sóc jo qui mana, a
Catalunya? Doncs no: són aquests, els que manen. Aquí hi
ha el 95% del PIB català, i amb això ja està tot dit”.

Hom hauria de suposar que si un país té una classe
dominant tan ferma i esponerosa com la que tenim nosaltres
(i, sobretot, va tenir), a aquest país hauria d’importar-li un
rave posseir o deixar de posseir una classe aristocràtica de
patent, amb gran cultura i educació, amb gran solvència
econòmica i amb ideals una mica més alts que el de guanyar
diners. I, de fet, això ha succeït a d’altres societats, com la
francesa, l’anglesa o l’alemanya... almenys fins no fa gaires
decennis. Però la qüestió no és si una gran classe burgesa pot
substituir els anhels d’ordre high-brow o Hochnäsig (amb el
nas alçat) de la classe aristocràtica —la qual, en realitat, no
ha fet res més que perdre terreny, a tota Europa, des de la
Revolució Francesa—, sinó si aquesta classe burgesa en té
prou amb els seus mitjans econòmics i alguna forma més o
menys volàtil d’idealisme (“fer pàtria”, “fer país”, “fe, pàtria
i amor”) per donar una solidesa una mica permanent a les
seves iniciatives: especialment en el terreny de la cultura.
Quan un poble, com els ja esmentats França, Anglaterra o
Alemanya, disposa, per pura tradició històrica, d’una aristo-
cràcia encara respectada, succeeix que ella acaba no fent
gairebé res, però que la classe burgesa, si posseeix dignitat i és

generosa, actua sota el
paraigua impermeable i
legitimador dels valors
aristocràtics. Si dalt de la
piràmide social no exis-
teix aquesta garantia
(que no té res a veure
amb els títols que es lle-
geixen a les inefables es-
queles de l’ABC), llavors
la burgesia es troba de-
semparada, corre a les
palpentes sense tenir un
coixí sòlid on reclinar les

seves proposicions, i acaba fent figa de seguida que les aigües
corren una mica tèrboles. Hi ha homes, com Prat de la Riba
o Cambó, que no van tenir aquest coixí, però que posseïen
un esperit aristocràtic tan fora de sèrie, que van deixar una
empremta inesborrable: en les finances, en els plans educa-
tius, en les obres públiques, en les col·leccions artístiques i en
una llarga sèrie d’iniciatives culturals.

Però, com ja he dit, allò més normal és que aquestes
figures no proliferin fàcilment, i que els avatars de la cultura i
de l’economia modernes i contemporànies acabin esgarriant
les millors i més sòlides propostes dels quatre grans burgesos
que ha donat el país nostre: en aquests casos, no és greu la
manca d’una base petitburgesa engrescada, però ho és moltís-
sim la manca d’una punta de la piràmide sòlidament consti-
tuïda. Aquest cap de setmana rellegia la fabulosa novel·la de
Thomas Mann, Els Buddenbrook (trad. de Joan Fontcober-
ta, Barcelona, Ed. 62, 1994), que explica l’auge i decadència
d’una gran família altoburgesa d’Alemanya durant tres gene-
racions, al segle XIX. No vaig trigar a ordir aquest argument
que avui he explicat: si els Buddenbrook aguanten un quant
temps l’embat de les idees petitburgeses à la Lluís Felip
d’Orléans (ben esmentat al llibre) no és pel fet que la família
sigui prussiana, ni tan sols pel fet que sigui luterana —que és
gent que no para de treballar: per això sempre he cregut que,
misteriosament, Catalunya és molt més luterana que
catòlica—, ni tan sols pel fet que desitgin emular les posici-
ons de privilegi de l’aristocràcia alemanya d’aquells anys.
No: els Buddenbrook resisteixen mentre la llarga sèrie de
valors morals i estètics de l’aristocràcia són vigents al seu
país o a la seva ciutat. Aquests no són els seus valors, de fet,
perquè no posseeixen cap títol nobiliari; són els valors d’una
altra classe, que, com ja he dit, cap a aquell temps ja no feia
gran cosa. Però hi era: això és l’important. Hi era i deixava
anar, per una mena de rara capil·laritat, aquells valors que
ens fan pensar, encara avui dia, que la societat feudal va ser
un dels millors invents socials que s’han donat mai al nostre
continent.

Gràcies a tenir al darrere aquesta aristocràcia de sang i de
toga, Thomas Mann, un simple burgès, va poder bastir tota
la seva obra posterior sobre la base de la recerca d’una
aristocràcia si més no espiritual. Només sembla un consol,
però va produir uns resultats extraordinaris.

Aquí teniu l’home!

“La família Buddenbrook
resisteix mentre els valors

morals i estètics de
l’aristocràcia encara

són vigents”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Aristocràcia de
l’esperit

JORDI LLOVET

Una escena de Mar i Cel, al TNC, una de les obres teatrals que evoca Pérez de Olaguer al seu llibre. / CONSUELO BAUTISTA

Memòria crítica. Els anys
difícils del teatre català
Gonzalo Pérez de Olaguer.
Arola
220 pàgines. 23 euros

Les arts escèniques dels darrers
setanta anys reclamen amb ur-
gència que els testimonis que
encara resten en facin el relat

subjectiu i intransferible. La suma
d’aquesta memòria íntima és impres-
cindible per comprendre les textures i
les tonalitats que ofereix el paisatge
de l’escena catalana contemporània.
Gonzalo Pérez de Olaguer (Gènova,
1936), un dels degans de la crítica
teatral barcelonina, ha recollit a Me-
mòria crítica diverses peces menudes
d’un trencaclosques molt més com-
plex que algun dia caldrà historiar a
fons. És la seva contribució, des de la
trinxera de la crítica, a la memòria
escènica més acostada al present i,
segons com, més desconeguda.

Pérez de Olaguer teixeix un tapís
molt ric de noms propis, d’espais escè-
nics diversos, de grups i companyies,
d’actors i directors, de públics, prem-
sa i crítics, i de cicles, congressos i
festivals. No defuig de deixar constàn-
cia dels episodis més polèmics que ha

viscut l’escena catalana de les darre-
res dècades: els conflictes i les lluites
de la professió teatral des dels inde-
pendents i els marges cada vegada
més difusos entre l’àmbit públic i el
privat. Sense acarnissar-s’hi, el relat
del crític titular d’El Periódico abor-
da qüestions espinoses (com ara l’es-
trena de La Torna d’Els Joglars o el
duel Flotats-Sagarra) o recupera mo-
ments de confrontació del teatre amb
el poder (amb suspensions o censures
sonades com la de Concili d’amor,
d’O. Panizza; Kux, my lord, de J. M.
Muñoz Pujol, o Els Beatles contra els
Rolling Stones, de J. Mesalles i M.
Casamayor).

Les peces periodístiques aplega-
des a Memòria crítica evoquen noms
tan ineludibles com ara P. Garsaball,
F. Puigserver, J. Montanyès, R. Sal-
vat o J. M. Gual. Remeten a experièn-
cies teatrals tan insòlites com les del
Saló Diana, el Capsa o el Lliure. Re-
porten la trajectòria de les com-
panyies històriques (Els Joglars, Co-
mediants, Dagoll Dagom, Tricicle,
La Fura dels Baus, La Cubana) i dels
col·lectius més o menys efímers
(Grup d’Estudis Teatrals d’Horta, el
GAT de l’Hospitalet, el Grup A-71,
La Claca, l’EADAG, El Talleret de

Salt...). O recorden estrenes reeixides
i memorables com la d’El retaule del
flautista, de J. Teixidor (1971), o la de
Mar i cel, de Dagoll Dagom (1988).
El narrador pren el punt de vista del
cronista que, en primera persona, tes-
timonia els fets a partir de l’observa-
ció directa i els papers guardats.

Les incursions de Pérez de Ola-
guer en la memòria escènica no aspi-
ren a ser estudis aprofundits sobre els
temes triats, sinó aproximacions
breus, documentades, que, en tot cas,
descriuen un mapa complet de refe-
rents contemporanis que tant la his-
tòria del teatre català com l’escena
actual no poden, si no volen ser desa-
graïts, menystenir. Profusament
il·lustrat, el volum vol deixar testimo-
niatge, reconèixer unes trajectòries ar-
tístiques i reivindicar uns referents so-
vint massa oblidats. Més proper a la
memòria que a la crítica, l’inventari
resultant és un acte explícit d’home-
natge i vindicació d’uns anys difícils
per al teatre català des de l’exercici de
la crítica amesurada i honesta. D’un
periodisme compromès que es posa
al servei del lector i que comenta els
fets sense caure en exhibicionismes
malaltissos ni perdre mai el bon to i
l’elegància crítica.

Tapís de la memòria escènica
FRANCESC FOGUET i BOREU
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Nova aventura del
forense Quirke
El forense Quirke, el protagonista
d’El secret de Christine Falls
—primera incursió en el gènere ne-
gre de Benjamin Black—, viu una
nova aventura de misteri en aquesta
novel·la, que apareix simultània-
ment en català (Bromera) i castellà
(Alfaguara). A L’altre nom de Laura, Quirke ha de
resoldre el dubtós suïcidi d’una jove. Benjamin Black
és l’alter ego de l’escriptor irlandès John Banville, que
firma amb aquest pseudònim la seva curta (per ara)
però lloada narrativa de misteri.

L’altre nom de Laura. Benjamin Black (traducció
Eduard Castanyo). Bromera. 314 pàgines. 19,50 euros

Quan l’investigador
esdevé sospitós
A l’Istanbul de 1838, el sultà
Mahmut II, artífex de la refor-
ma otomana, agonitza al seu
palau. Mentre, l’eunuc Yashim
Togalu, que tan brillantment va
resoldre els misteriosos assassi-
nats a L’arbre dels geníssers,
l’anterior novel·la de Jason
Goodwin, investiga en aquest

nou llibre l’aparició d’un cadàver mutilat a l’am-
baixada francesa. Ben aviat, ell mateix esdevindrà
l’únic sospitós. Traduït al català per Maria Iniesta.

La serp de pedra. Jason Goodwin. Edicions de
1984. 326 pàgines. 20 euros

Retalls de memòria
de Carles Duarte
El poeta i lingüista Carles
Duarte evoca en aquests ‘re-
talls de memòria’ els episodis
que més han marcat la seva vi-
da. Hi recull les seves impres-
sions sobre el darrer mandat
de Jordi Pujol —Duarte va ser
secretari general de la Presidèn-
cia de la Generalitat entre 1999
i 2003— i sobre la presa de pos-
sessió de Pasqual Maragall. Descriu també els inicis
de la seva trajectòria com a lingüista al costat del
mestre Antoni M. Badia i Margarit i reflexiona so-
bre l’escriptura poètica.

Als llavis duc una fulla de menta. Carles Duarte.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 144 pàgi-
nes. 13 euros

Un itinerari per la
literatura infantil
Un itinerari per les millors
obres de la literatura infantil i
juvenil és el que proposa en
aquest llibre l’especialista en
el gènere Pep Molist. Un cà-
non dirigit als adults, als quals

l’autor convida a “fer un tastet”dels millors títols
adreçats als nens i joves, des del Llibre d’imatges,
d’Ian Beck, a Els narradors de la nit, de Rafik
Schami. Molist aporta, de cada títol, dades sobre
l’autor, la història, els segells que l’han publicat...

Dins del mirall. Pep Molist. Graó. 190 pàgines.
19,80 euros

El cas Rull. Viure del terror
a la Ciutat de les Bombes
(1901-1908)
Antoni Dalmau
Columna
411 pàgines. 21 euros

Aquest minuciós estudi so-
bre el que va ser un dels
afers de terrorisme més so-
rollosos a la Barcelona de

principis del Noucents apareix en
un moment molt oportú: el proper
mes d’agost es complirà un segle
de l’execució de l’aventurer Joan
Rull, i l’estiu del 2009 s’escaurà el
centenari de la Setmana Tràgica,
amb la qual culmina tota l’època
que el llibre analitza.

L’autor, el polític retirat i escrip-
tor Antoni Dalmau i Ribalta
(Igualada, 1951), ha explicat que
començà a documentar-se sobre el
cas Rull amb la idea d’escriure’n
una novel·la. No costa gens d’en-
tendre, perquè aquell afer se situa
en els intersticis entre la història
social i la crònica negra, a mig ca-
mí entre la lluita obrera i la delin-
qüència comuna. Segurament per
això, fins ara, la història social aca-
dèmica no s’hi havia interessat gai-
re. Per fortuna, Dalmau no té els
prejudicis ni les dèries dels historia-
dors acadèmics, i va copsar l’in-
terès del cas Rull, i es va llançar a
disseccionar-lo i a explicar-lo amb
uns resultats brillants.

Però, ¿per què és interessant,
per què és important el cas Rull?
Fonamentalment, pel context en el
qual es desenvolupa: la Barcelona
del 1901 al 1908. És a dir, des del

punt de vista del moviment obrer,
la Barcelona que va des de la ressa-
ca del procés de Montjuïc fins al
naixement de Solidaritat Obrera i
la formació de l’atmosfera que es-
clatarà, un any després, en la Set-
mana Tràgica. Una ciutat on, des
de la doble ruptura política que ha
representat, el 1901, el naixement
de la Lliga Regionalista i del repu-
blicanisme lerrouxista, impera un
règim d’opinió, i les eleccions es
disputen fins al darrer vot, i tot
allò que hi passa —també les bom-
bes que esclaten...— és explotat po-
líticament.

Una Barcelona on el règim
monàrquic espanyol s’ha quedat
sense base política. On els governa-
dors civils (el duc de Bivona, Fran-
cisco Manzano, Ángel Ossorio y
Gallardo...) se senten com en terri-
tori comanxe, envoltats d’hostili-
tat, sense poder-se refiar de ningú,
blanc de totes les crítiques...
D’aquí, segurament, llur tendèn-
cia a pagar confidents com Joan
Rull. Una ciutat, a sobre, on el
terratrèmol polític de Solidaritat
Catalana, el 1907, situa per primer
cop el catalanisme en una posició
d’hegemonia, i porta Enric Prat de
la Riba a la presidència de la Dipu-
tació, i fa que aquest s’involucri
també en la lluita contra el terror.

Doncs bé, el cas Rull es troba al
bell mig de totes aquestes batalles,
de totes aquestes línies de fractura.
El cas Rull —tal com l’ha analitzat
Dalmau— ens permet conèixer i
entendre millor la laboriosa re-
construcció de l’anarquisme barce-
loní durant els primers anys del

segle XX; i ens aporta dades noves
sobre el terrorisme àcrata d’aques-
ta etapa (sobretot, la figura de l’ar-
tificier francès Maurice Bernar-
don); i ens il·lustra sobre l’exercici
del poder governatiu i el funciona-
ment policial a la ciutat; i ens exem-
plifica la dura confrontació políti-
ca i periodística entre catalanistes i
lerrouxistes... Fins i tot ens permet
conèixer els termes del debat sobre
la pena de mort, i què en pensaven
Gabriel Alomar o Eugeni d’Ors. I
en el relat, tangencialment, hi tro-
bem personatges de la importàn-
cia de Salvador Seguí (el Noi del
Sucre), o Joan Peiró, o Francesc
Ferrer i Guàrdia, o Alejandro
Lerroux.

Lluny de ser només una bona
síntesi bibliogràfica, el llibre que
comentem és el fruit d’una recerca
exhaustiva en arxius catalans, es-
panyols, francesos, italians i brità-
nics, sense oblidar la rica premsa
coetània. Ara, si l’autor ha estat
d’una professionalitat rigorosa en
l’ús de les eines de l’historiador per
tal de trobar informació, a l’hora
de processar-la i sintetitzar-la ha
posat per davant la seva condició
de novel·lista provat. I ens n’hem
de felicitar, perquè en resulta un
llibre molt ben escrit, amb ritme,
amb grapa, que captura l’interès
del lector des del principi fins al
final.

En síntesi: una coartada perfec-
ta. No la del pobre Joan Rull, que
va acabar al garrot vil; sinó la de
Dalmau, per oferir-nos un
excel·lent fresc sobre la Barcelona
d’ara fa cent anys.

Una coartada perfecta
JOAN B. CULLA i CLARÀ

Plou a poc a poquet, com cal, civilitzadament. L’aigua
cau, sense soroll, impregna la terra i fa que l’herba
sigui tendra i que els arbres creixin segurs i tranquils.
Darrere els vidres, mentre el xim-xim em fa el matí

confortable, llegeixo Per l’ull de l’art, d’Antoni Llena. És una
col·lecció de textos bàsicament publicats en diaris i revistes,
al llarg d’anys. Textos, per tant, lents de meditació i d’escrip-
tura, que, en una llengua de tota la vida, fins i tot una mica
arcaica, van plovent-te al cervell. Textos que, com la pluja
ben ploguda, fertilitzen el pensament. Hi ha qui creu que els
reculls d’articles no tenen cap interès. Són els amants de la
novetat a ultrança, que s’estimen més un text escrit a raig,
que t’arrossegui com una torrentada, que no pas aquesta
morositat que t’estova i fa germinar dins teu idees noves, que
t’estimula l’esperit crític, que et fa més intel·ligent, que t’aju-
da a fer-te la il·lusió de ser en un país culte en què la pluja

assenyada i els llibres d’aquesta mena són del tot habituals.
Per això tinc per un bon averany poder llegir un llibre com
aquest i poder-ho fer en aquest dia plujós d’aquest plujós
mes de maig.

Llena comença el seu llibre amb una declaració impor-
tant: “L’art no neix de l’art”. Seguida per una altra: “És de la
vida que l’art es nodreix”. Però de seguida afegeix que “si la
vida sondrolla l’art, també és trasbalsada per aquesta existèn-
cia ‘altra’ que és l’art: una existència que, sentida com a

estètica, s’imposa imperativament als artistes i els obliga a
obeir-la”. És a dir, segons Llena, art i vida formen un tot
indissoluble que no té altra finalitat que la de l’emoció. I amb
això surt al pas dels excessos lingüístico-especulatius que
aquests darrers anys han marcat això que en diem l’art
contemporani. I a mi em satisfà profundament que sigui
Llena qui digui aquestes coses, perquè Llena no és gens
suspecte de reaccionarisme.

Els textos que componen el llibre els podem agrupar en
tres parts. Primer, uns textos d’ordre general; després, els
textos que parlen d’artistes, amb una important i esplèndida
dedicació a l’obra d’Antoni Tàpies; i, finalment, unes breus
reflexions de Llena sobre la pròpia obra.

Als textos generals hi apareixen títols com ara ‘Art i
moralitat’, ‘Art i filosofia’, ‘L’art que ensenya’, ‘Art i dis-
curs’, etcètera. Són textos relativament curts, clars, que es
llegeixen amb gran plaer i profit. Llena hi aplica aquell
mateix talent amb què afaiçona les seves obres. Poca matèria
—i sovint sorprenent— però tremendament suggeridora.
Quan parla d’altres artistes, i en aquests textos generals fa
igual, el seu ventall de cites és amplíssim, de Giotto a Du-
champ, de Pasolini a Van Eyck, només per dir quatre noms.
Les seves referències són il·luminadores sempre i denoten
que, al costat de l’artista que pensa, hi ha també l’artista que
mira, que esbrina, que llegeix. Les reflexions d’Antoni Llena
ens van amarant el pensament, hi deixen una bona saó.

COLLS I PUNYS

Llena i la pluja
NARCÍS COMADIRA

La fitxa policial de Joan Rull, que va ser executat ara fa un segle.

LA REBOTIGA

4 / QUADERN EL PAÍS, dijous 29 de maig de 2008


