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Després de Salamandra
(2005), el nou text de Josep
M. Benet i Jornet (Barcelo-
na, 1940) explora els marges

de l’horror més domèstic en què es
poden sentir atrapats els humans. So-
terrani recupera la intimitat que tro-
bàvem en peces anteriors i entaula un
duel ferotge entre dos homes, aparent-
ment sense cap lligam inicial, que te-
nen un punt en comú: el plaer del
mal. No hi ha grans discursos a Soter-
rani, ni extrapolacions a les pors con-
temporànies —excepció feta de la re-
ferència inconcreta a l’horror
institucionalitzat—, sinó que el debat
se situa a peu de carrer, entre dos ho-
mes qualssevol, fora de tota sospita.

A Soterrani, Benet i Jornet despu-
lla i concentra al màxim l’escriptura
teatral —ni didascàlies, ni cap indica-
ció de temps o espai— per deixar que
la paraula ho impregni tot i, per im-
pacte, defineixi quin és el paisatge.
Dos homes innominats, desconeguts,
s’enfronten en un intercanvi dialèctic
ple de pauses i d’accions físiques gai-
rebé imperceptibles. La conversa té

lloc en un microcosmos indefinit,
una mena d’espai i temps interiors,
que pren uns contorns difusos amb
les pistes que desgranen, entre dila-
cions i evasives, les rèpliques dels per-
sonatges.

La trama avança en una progres-
sió creixent que, amb una inflexió de-
cisiva al bell mig de l’obra, aporta
noves dades inquietants sobre el pre-
sumpte assassinat de la dona
—desapareguda sense rastre— d’un
dels dos homes. En un calculat joc
d’atracció i seducció, d’escamoteig i
transparències a l’hora de dosificar la
informació, tots dos personatges
utilitzen la paraula com a arma de
doble tall, ofensiva i defensiva, que
permet escudar-s’hi o acarnissar-s’hi
per vèncer l’altre. Els rols víctima/bot-
xí, actiu/passiu, responsable/innocent
s’intercanvien, es dilueixen o es relati-
vitzen per obrir al màxim el focus de
la culpabilitat moral envers la mort
de la dona o, en termes generals,
l’exercici del mal.

En la línia més críptica de Desig,
El gos del tinent o L’habitació del nen,
Benet i Jornet reprèn a Soterrani algu-
nes de les constants de la seva drama-
túrgia: la incomunicació com a font
de malentesos i de dolor, la vulnerabi-
litat extraordinària de les vides huma-

nes, la imprevisibilitat i el cinisme del
mal o el caire més fosc i recòndit dels
nostres civilitzats consemblants. En
un esforç de concentració narrativa,
Soterrani essencialitza i tensa els ele-
ments d’una intriga que, en el fons,
aborda pinterianament l’atracció se-
ductora del mal. L’excel·lent metàfo-
ra del soterrani com a espai en què es
posa en joc l’experiència del dolor
pren força a mesura que es fa més
complexa la relació entre els dos ho-
mes.

Com a addenda, el volum inclou
Tovalloles de platja, escrita el 2002 i
integrada dins de la sèrie Apunt so-
bre la bellesa del temps, en què una
juguesca adolescent per l’amor lí-
quid d’una noia permet d’evocar les
versions possibles d’un temps que
ho acaba devorant tot. En les seves
darreres obres teatrals, Benet i Jor-
net accentua més dràsticament la vi-
sió desencisada de les relacions hu-
manes i de l’evolució del món que
insinuaven algunes de les peces pre-
cedents. Soterrani posa de manifest,
en aquest sentit, no tan sols que
l'ànima humana sent una atracció
inevitable cap al mal, sinó sobretot
que l’horror globalitzat es repro-
dueix, a escala petita, en els afers
més sentimentals i domèstics.

FRANCESC FOGUET i BOREU

Avui fa exactament 125 anys, el 3 de juliol de 1893,
Franz Kafka naixia a la ciutat de Praga, al costat
del que llavors se’n deia Grosser Ring. Com és
sabut, no va arribar als 41 anys de vida, a causa

d’una tuberculosi que li va afectar la larinx i que el va fer
morir, de fet, d’inanició, igual que “l’artista de la fam” que
dóna nom a l’última narració que encara va ser capaç de
corregir, al llit de mort, a Viena. A l’espona del llit de la
clínica on va passar les últimes setmanes hi seia la seva
última amant, Dora, quasi una adolescent i filla d’un rabí
de la tradició hashídica, cosa que ha despertat molta litera-
tura. En aquell mateix establiment, quan ja no podia parlar,
Kafka va escriure diverses esqueles als metges que l’atenien,
en una de les quals va posar-hi: “Mata’m; si no, seràs un
assassí”. Pocs dies després de la seva mort, el cos va ser
traslladat a Praga, on va ser enterrat l’11 de juny de 1924.
Una ironia de la història va fer que el seu pare morís uns
quants anys més tard; de manera que Kafka jeu literalment
sota el pes de la persona a la qual, segons que diu a la Carta
al pare, més havia odiat i estimat alhora: una concepció
universal de la relació paterno-filial portada a extrems de
mitologia tant a Sòfocles com al nostre autor d’avui.

Va treballar d’advocat per a la seu praguesa d’una com-
panyia, reial i imperial, d’Assegurances per als Accidents
Laborals, i va arribar a ser-ne secretari general. Era molt
espavilat i enllestia la feina en un tres i no res; llavors
emprava el paper de la Companyia per escriure cartes, mol-
tes cartes —encara trigaran una mica a ser editades a Círcu-
lo de Lectores-Galaxia Gutenberg; lectors, paciència!—,
habitualment a les més íntimes amigues, que van arribar a
la mitja dotzena. Era molt generós, i quan els càrrecs infe-
riors de la Companyia li demanaven diners, sempre els hi
donava, tot afegint una frase que és purament kafkiana:
“No es preocupi de tornar-me’ls, perquè llavors vostè patirà
per reunir els diners que em deu, i jo patiré si triga a
tornar-me’ls. Ja hi ha prou sofriment en aquest món”.

Les seves germanes, oncles i cosins van morir tots a
Auschwitz, que és
un lloc que, de fet, li
estava destinat a ell
d’una manera quasi
particular. Es van
salvar dues nebodes,
de casades Ma-
rianne Steiner (va
viure a Londres) i Ve-
ra Saudkovà (viu a
Praga), perquè les se-
ves mares s’havien

casat amb homes de religió cristiana. Qui més va estimar a
la vida no va ser ben bé Felice Bauer, la nòvia berlinesa —a
la qual va confondre amb la minyona, quan la va veure per
primer cop a la casa del seu amic Max Brod—, sinó Ottla,
la germana petita, i dos oncles seus per part de pare: Sieg-
fried, que era metge —model de la narració Un metge
rural— i Alfred Löwy, que ara sé, per fi, que reposa al
Cementiri Sacramental de Santa María, a Madrid, ciutat
en la qual exercia com a director d’una via ferroviària de
Madrid a Portugal.

De nit dormia poc, especialment a partir dels 30 anys, i
dedicava les hores petites a escriure; però feia unes migdia-
des envejables, que duraven tres o quatre hores. Menjava
encara menys, i el seu pare s’abrandava quan veia Franz
posar un paper de diari sobre la taula amb quatre ametlles,
tres avellanes, tres nous i dues figues seques. Tenia una veu
aspra, de baríton fumador, “com el soroll de les fulles de
tardor quan es trepitgen”, diuen els qui el van conèixer. Jo
encara vaig fer amistat amb una parella de vellets amabilís-
sims, al llogarret de Zürau (avui Sirxem), lloc al que Franz
va retirar-se uns mesos quan li va ser diagnosticada la
tuberculosi. L’havien convidat a casa i amb ell havien fet
passejades, agafats de la mà, perquè aquells vells, llavors,
eren criatures. En aquella ocasió, vaig insistir al vell que em
donés la mà i féssim junts els mateixos camins que havia fet
amb Kafka; i allò em va agradar.

Només aquesta vida ja és un exemple. Al damunt, grà-
cies a l’esmentat Max Brod, tenim la major part de la seva
obra, salvada del foc malgrat les exigències de Kafka en el
sentit que els seus escrits —llevat de sis llibres de narracions
publicats en vida— fossin destruïts a la seva mort. En certa
manera, aquesta obra és superior a l’home; en una altra,
incerta manera, no hi ha cap obra que pugui igualar les
virtuts morals i intel·lectuals d’un home bo, com va ser el
seu cas. Ja no sé si m’ensenyen més coses els seus llibres o el
perfil sinuós de la seva biografia, no mancada d’humor: un
jueu de l’Est ho és per tota la vida, i en tots els sentits.

Un dia vaig deixar flors als peus del monòlit del cementi-
ri on reposa, a Straschnitz. Una altra vegada també en
portava, però la porta era tancada perquè hi feien obres.
Vaig tirar les flors per damunt de la paret, alta, i s’hi van
quedar penjades. Em vaig posar a riure —¡què voleu!, la
cosa era còmica— i vaig estar segur que Franz Kafka, des
de l’eternitat, feia una reverència judaica mentre se li escapa-
va, igualment, el riure per sota el nas.

L’atracció del mal

“No hi ha cap obra que
pugui igualar les virtuts
morals i intel·lectuals

d’un home bo”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Kafka, 125 anys
JORDI LLOVET

J. M. Benet i Jornet (a la dreta), amb Pep Cruz i Pere Arquillué, actors de Soterrani, i el director, Xavier Albertí (segon per la dreta).

Això és (i no és) Allò
Jesús Tuson
Ara Llibres
104 pàgines. 15 euros

Està amb l’aigua al coll. És una
formigueta i una cotorra. Car-
reteres congestionades i auto-
pistes de la informació. I...tot

un llegat infinit dels grecs a l’abast de
tots sense que calgui saber un borrall
de poesia, lingüística o filosofia. Par-
lem amb figures retòriques a tort i a
dret, amb vocació persuasiva i econo-
mia lèxica, apel·lant els coneixe-
ments que compartim. És una pràcti-
ca social molt productiva i no necessi-
ta esforços d’interpretació. Jugant
amb la versemblança entre coses dife-
rents, fem la llengua més flexible, i
més lleugera, evoquem relacions es-
tètiques i provoquem emocions es-
curçant el camí per als nostres propò-
sits comunicatius.

El professor de lingüística de la
Universitat de Barcelona Jesús Tuson
(València, 1939) ens en parla a Això és
(i no és) Allò. La invasió de la metàfo-
ra?, amb el rigor i l’amenitat a què ens
ha acostumat amb la saga de llibres
d’assaig de divulgació sobre poètica,
escriptura i ciències del llenguatge. Pre-

cedit per El luxe del llenguatge, Mal de
llengües, un best-seller autèntic, Una
imatge no val més que mil paraules, i
d’altres, el nou títol obre la porta a la
metàfora i hi deixa passar al·legories,
analogies, eufemismes, sinestèsies i ca-
tacresis... Sense renunciar a fer-nos-en
conèixer els fonaments teòrics, ens en-
senya distretament com fem les figu-
res estilístiques, què en fem i com fun-
cionen en la llengua de cada dia, en la
publicitat i el periodisme, la informàti-
ca, la genètica o lingüística.

Amb Tuson, sabrem més de la nos-
tra capacitat de travar missatges amb
significats connotats, per processos
d’abstracció —el moll de l’os de tota
metàfora. Uns processos que surten
sols per fer interpretacions més enllà
del que diem, i dir-ho amb contundèn-
cia i riquesa de matisos. Ens explica
les operacions metafòriques basades
en analogies entre conceptes indepen-
dents, que comparem mentalment per
poder-ne bescanviar uns per altres, si
compartim el context cultural, social i
lingüístic. Sense ser —ni pretendre-
ho— un tractat sobre trops, el nou
assaig de Tuson és un text de referèn-
cia, seriós i entretingut, sobre les figu-
res que canvien el sentit dels mots per
vestir-los amb sentits figurats. Sobre

la nostra capacitat, sovint ignorada,
de construir les incomptables metàfo-
res corrents incrustades en les llen-
gües, amb què designem conceptes
amb mots manllevats d’altres concep-
tes (rínxols d’or, peu de la muntanya,
coll d’ampolla, lligar caps, cop de ti-
mó, vi afruitat...). Els dotze apartats
del llibre combinen les explicacions so-
bre aquest pa de cada dia que són les
metàfores amb una densitat d’exem-
ples per temes (futbol, enologia, infor-
màtica) o per fonts metafòriques
(parts del cos, malalties, animals), que
arriba a aclaparar-nos però que
il·lustra a la perfecció l’encaix del joc
entre sentits rectes i literals i sentits
figurats. També l’encaix entre els signi-
ficats reals i els que es volen amagar
(bomba amiga, servei d’intel·ligència,
reajustament de plantilla).

Havent-lo llegit, veurem que no pa-
rem de fer metàfores, espontàniament
i col·loquialment, que són un tresor
acumulat amb paciència secular que
resol a la perfecció les urgències deno-
minatives de les realitats emergents
(antivirus, xarxes, servidors i portals),
i també que ens estalvia la feina feixu-
ga d’haver d’inventar paraules per a
tots els objectes i conceptes, reals i
abstractes, existents.

Viatges per reciclar paraules
ESTER FRANQUESA i BONET
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Un ‘thriller’ ambientat
a la Rússia de Stalin
Leo Demídov, agent del MGB, les
forces de seguretat a la Unió So-
viètica de Stalin, és acusat d’un
delicte de traïció que no ha
comès. Quan Leo fuig de Moscou
amb la seva dona descobreix que
diversos nens han estat brutal-
ment assassinats. Un singular thriller on l’autor
britànic Tom Rob Smith evoca un món immers en
la paranoia i la desconfiança. Traduïda a més de
vint idiomes —al català per Librada Piñero—, la
novel·la serà duta al cinema per Ridley Scott.

El nen 44. Tom Rob Smith. La Magrana. 399
pàgines. 22 euros

Salvat-Papasseit per
al lector en castellà
Jordi Virallonga, poeta i catedrà-
tic de literatura espanyola a la
Universitat de Barcelona, ha re-
unit tota l’obra poètica de Joan
Salvat-Papasseit en aquest volum
que conté també la versió castella-
na de cada poema, en traducció

del propi Virallonga, que vol apropar així el poeta
als lectors de llengua castellana. El llibre inclou un
extensa bibliografia sobre l’obra de Salvat-Papas-
seit.

Salvat-Papasseit. Poesía completa. Edició de Jor-
di Virallonga. La Poesía, señor Hidalgo. 456 pàgi-
nes. 19 euros

Modernitat i temps,
segons Steiner
En la conferència que va pronun-
ciar a Barcelona l’octubre de
2007 en el marc del cicle Espais,
Història i Futur, el reconegut pen-
sador George Steiner reflexiona-
va sobre la idea de modernitat en
relació amb el temps i es pregun-
tava si el temps mateix havia can-
viat en el decurs de la història. Aquest llibre és el
text d’aquella conferència, traduït al català per
Marc Rubió, en el qual l’erudit acabava interrogant
els oients pels ideals que han d’alimentar l’espe-
rança cap al futur.

Recordar el futur. George Steiner. Arcàdia. 48
pàgines. 8 euros

El Raval, un barri que
mira al futur
Tot i que conserva algun senyal
del barri “canalla” que havia es-
tat, el Raval ha experimentat
una profunda transformació so-
cial i urbana que és objecte de

reflexió en aquest llibre. Dirigit per Joan Subirats i
Joaquim Rius, aquest estudi ajuda a entendre un
barri complex evitant les mirades simplistes o es-
biaixades a causa dels tòpics. Amb presentacions de
Carles Martí, Josep Ramoneda i Gonçal Sanz.

Del Xino al Raval. Joan Subirats/ Joaquim Rius.
Hacer Editorial. 153 pàgines. 8 euros

Tretze tristos tràngols
Albert Sánchez Piñol
La Campana
167 pàgines. 16 euros

L’espisodi quinzè de la se-
gona temporada de CSI
Miami recreava la llegen-
da urbana del cadàver

d’un submarinista socarrat dalt
del brancam d’un arbre, enmig
del paisatge devastat per un in-
cendi forestal. Albert Sánchez Pi-
ñol (Barcelona, 1965) se serveix
d’aquesta imatge xocant com a
pretext per ridiculitzar una epifa-
nia. El seu conte comença dins
del mar: un submarinista que
creu entusiasmat que l’ha devo-
rat una balena descobreix tot
d’una, mentre cau en el buit en
direcció a les flames, que en reali-
tat l’ha xuclat un hidroavió apa-
gafocs. Res no és el que sembla i
com més savis, més imbècils.
Tant li fa que les dades positives
hagin demostrat que és impossi-
ble que els hidroavions siguin ca-
paços de xuclar i transportar sub-
marinistes. En els relats de Sán-
chez Piñol tot s’hi val si s’ajusta
al propòsit d’il·lustrar un diag-
nòstic de com funcionem els hu-
mans. El relat es basa en l’efecte
sorpresa: el lector, com el prota-
gonista, va venut fins a l’esclat
espatarrant de l’escena final, que
capgira el sentit de tot el que fins
aquell moment ha llegit.

Sánchez Piñol es complau en
una fabulació amb pretextos nar-
ratius hiperbòlics i acolorits. No
repara en les despeses d’atrezzo,
vestuari o decorat: hi surten es-
quimals i óssos polars, esclaus ro-
mans, tripulants d’una nau dels
bojos de la mateixa estirp que les
de Sebastian Brant o Hierony-
mus Bosch, zebres i tigres, mar-
cians i extraterrestres que cauen
de la lluna, homes amb una sob-
tada pota de paquiderm, espan-
taocells i corbs, un mulata cuba-
na devorada per un armari...
Se’ns demanen dosis generoses
de suspensió d’incredulitat i a
canvi se’ns ofereix una galeria en-
tretinguda de ficcions fictícies
amb lliçó moral incorporada. Si
donem per bones les regles del
joc i ens avenim a jugar-hi,
veurem com la majoria dels con-
tes de Sánchez Piñol s’hi ajusten
i es llegeixen amb profit i fruïció.

Els models de Sánchez Piñol
són la faula, la llegenda,
l’apòleg, el conte sapiencial o la

rondalla de la vora del foc. Con-
dueixen a lliçons i respostes. Del
congrés de la Internacional que
enfronta comunistes i anarquis-
tes, on es rep una insospitada
oferta solidària dels marcians, es
dedueix amb claredat que som
caïnites i tribals de mena i que no
estem preparats per a la utopia.
Del conte del nàufrag rescatat
per una nau de bojos es dedueix
sense pal·liatius que el boig sem-
pre creu que els bojos són els al-
tres. La formació de Sánchez Pi-
ñol com a antropòleg es fa evi-
dent en uns quants relats. A tra-
vés de pretextos peculiars, com
ara el dels extraterrestres que
cauen de la lluna en una comarca
agrícola amb manca de mà
d’obra, que discretament els dó-
na feina i els acaba naturalitzant,
es reflexiona sobre la immigra-
ció: si en comptes de parlar d’ex-
taterrestres parléssim de roma-
nesos que arriben de nit amb au-
tocars per carreteres secundàries
estaríem parlant més o menys del

mateix. Però
Sánchez Piñol
prefereix par-
lar dels homes
que cauen de
la lluna.

Els contes
isòpics i
al·legòrics de
Sánchez Piñol
se situen del
tot al marge de
la tradició plu-
ral i contradic-
tòria del conte
modern i post-
modern, que
tendeix més a
mostrar que a
narrar la pun-
ta d’un iceberg
fet de fractu-
res, superposi-
cions i el·lipsis,
i de tractes
c o m p l i c a t s
amb el món,
que dóna més
importància a
la primera fra-
se que a l’últi-
ma, que explo-
ra sentits inefa-
bles amb més
incògnites que
certeses, que
deixa al final
un regust més
que no pas una

idea. La poètica narrativa de Sán-
chez Piñol se situa al marge del
conte entès com una fricció de
ficcions irreductibles, que conver-
teix en el tema del conte la dialèc-
tica entre el relat evident i el relat
implícit, que juga amb l’oculta-
ció i l’ambigüitat.

Tres tristes tigres és el títol
d’una novel·la extraordinària de
Guillermo Cabrera Infante. ¿Per
què ressona en el títol de Sán-
chez Piñol, Tretze tristos tràn-
gols, si no tenen res a veure? O bé
no pretén fer metaficció recreati-
va i només vol jugar a fer embar-
bussaments. El recurs segueix
sent també estrambòtic i pueril.
El títol juganer forma part de la
llista no gaire llarga però insidio-
sa de gesticulacions inneces-
sàries, brometes, reiteracions,
desatencions al detall i complica-
cions de l’anècdota que des-
llueixen una mica un llibre de
contes que en general s’ajusta als
plantejaments que sembla que es
proposa.

Vet aquí un gat, vet aquí un gos
MANEL OLLÉ

Imatges del món efímer. Això vol dir, més o menys,
aquesta expressió japonesa que titula la meravello-
sa exposició que ens ofereix la Caixa de Catalunya
a La Pedrera. I si dic més o menys és perquè

aquesta expressió, expliquen els experts, s’ha anat
carregant de sentit amb els anys, millor dit, amb els
segles, i inclou matisos diferents que s’han acumulat
dins de l’ukiyo. Món passatger, món vivent i fugaç,
amb el sentit afegit de flotar en les aigües del temps,
món dels plaers, món de les aparences, en contradicció
d’allò que és sagrat i perenne. Ukiyo és tot això i la e
simplement vol dir “imatge”. L’exposició ens mostra
una esplèndida col·lecció d’aquestes imatges de l’uki-
yo, procedents de les col·leccions de la Bibliothèque
Nationale de France. Imatges produïdes en sèrie, amb
la tècnica de la xilografia, és a dir, gravats en fusta, en
fusta de cirerer, habitualment, i, si en els seus orígens
es tractava de gravats només en blanc i negre, aviat van

ser en colors, aconseguits en successives impressions
de diverses planxes tintades. L’exposició ofereix, a més
dels gravats, algunes planxes i instruments i un docu-
mental eficacíssim que explica en detall aquesta tècni-
ca.

Aquestes imatges fugisseres tenen molt a veure amb
el plaer. Ja sabem que el plaer és esmunyedís com una
anguila. I aquests japonesos d’Edo, que és la ciutat on
es feien aquests gravats, tenien a la seva ciutat un barri
per als plaers, amb teatres, cases de te i de cortesanes,
llocs per a la lluita de sumo. I per reviscolar el record

de les estones de plaer passades allà, els gravats eren de
gran ajuda. I pels visitants de fora, endur-se’n un
gravat era com, per un visitant de Las Vegas, endur-
se’n una postal. La diferència és que aquests gravats
japonesos són una meravella d’inspiració formal i
d’execució tècnica. És clar que els visitants del barri
del plaer d’Edo no eren les masses turístiques d’avui
dia.

Les escenes de teatre, les de la lluita de sumo, les de
cortesanes, les eròtiques, donen, tant per l’estilització
sinuosa dels cossos com per la riquesa dels vestits,
enormes possibilitats de composició i de color. La
visió sintètica es va perfeccionant amb els anys, de
forma que, quan s’arriba al segle XIX i el paisatge
pren un lloc significatiu com a protagonista de les
imatges, en comptes de ser una escenografia de fons
d’algunes escenes, tota l’experiència de composició ad-
quirida passa a ser una experiència de visió del món,
que resulta marcat, en la seva representació, per una
forta càrrega sintètica. La famosa onada de Hokusai,
o qualsevol de les vistes del mont Fuji, no hauria estat
possible sense aquest camí d’aprenentatge de visió sin-
tètica i de tècnica dels segles anteriors. I si algú pot
pensar que el paisatge és estable, que no forma part del
món efímer, la lliçó dels japonesos, incloent-l’hi, és
mostrar-nos que som nosaltres, efímers, els que fem
efímer el paisatge. Perquè el paisatge com a tal només
existeix en la visió de cadascú.

COLLS I PUNYS

Ukiyo-e
NARCÍS COMADIRA

Albert Sánchez Piñol, a la presentació del seu nou llibre,
dimecres passat. / EFE

LA REBOTIGA

4 / QUADERN EL PAÍS, dijous 3 de juliol de 2008


