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Llegiríem i valoraríem de la
mateixa manera El misteri de
l’amor si no sabéssim que
l’ha escrit Joan Miquel Oli-

ver, músic i compositor, ànima d’An-
tònia Font? Impossible de saber-ho.
Qualsevol opció ens situa irremeia-
blement en el territori incert de la
ucronia. Qui es deixi endur pel preju-
dici de veure-hi només un subpro-
ducte simpàtic per a fans irredempts,
es deixarà perdre un molt bon llibre
que es defensa sol sense necessitat de
posar-hi banda sonora. I qui hi bus-
qui una novel·la amb rebedor es-
paiós i terrassa assoleiada, amb corti-
nes, butaca i moble bar, transmesa
amb prosa asèptica i engolada, no
cal que s’hi posi. D’aquí el seu valor:
no ens les havem tampoc amb cap
marcianada il·legible, ni amb cap es-
borrany apressat, sinó amb una sèrie
de relats encadenats que diuen coses
bastant importants i difícils de for-
mular (sobre l’amor i el desig, l’ani-
malitat de la condició humana, els
mòbils intangibles del present, la

creació artística o sobre Mallorca o
Barcelona) d’una manera molt pla-
nera i com de passada.

El misteri de l’amor és a la seva
manera una senyora novel·la del se-
gle, despentinada i sense maquillar,
delicada i fràgil, disfressada de recull
de relats amorosos i generacionals,
amb bucles i monòlegs, referències
autobiogràfiques, frivolitats que
amaguen perles, llistes de coses i deri-
ves divagatòries de caient imprevisi-
ble, que condueixen a finals lleus,
subtils i inapel·lables, dignes d’algú
molt bregat en el cisellat de formes
breus. És una mena de novel·la re-
transmesa amb un idiolecte que llis-
ca avall sense pretendre en cap mo-
ment aprovar o deixar d’aprovar el
nivell C, sinó tot just desgranar amb
ritme i veracitat una sèrie de ficcions
gairebé casuals o banals si no t’hi
fixes.

De les coses que un servidor n’ha-
via sentit dir abans de posar-s’hi,
n’havia tret la falsa impressió que es
tractava d’una mena de Tarantula
dylaniana, plena d’excentricitats i al-
tres fractures, però seguint endavant
amb el símil dylanià, El misteri de
l’amor té més a veure amb el talent
reticent de les seves Cròniques. Certa-

ment no hi trobem gaire res de con-
vencional, com tampoc en les seves
cançons: hi ha la mateixa ironia poè-
tica de qui li vol regalar un reggae a
l’estimada i resulta que li surt un
vals. La mateixa ironia formal, amb
un punt naïf, salpebrada d’objectes i
afectes immediats.

L’argument de la novel·la és tot
un misteri: el misteri de l’amor. No-
més els relats discontinus i trencats
poden apropar-nos a la perplexitat
de no saber del cert què està passant,
què ens mou a atraure’ns i desagra-
dar-nos, d’on surt la compulsió inex-
plicable a engegar-ho tot a rodar
quan tan bé que anava, o com de
sobte cristal·litza una conjunció per-
fecta i insospitada. Els diferents re-
lats i fragments se succeeixen com el
gir d’un calidoscopi que situa en dife-
rents posicions i disposicions els
membres de dues parelles de trenta-i-
pocs, els seus encontres i desencon-
tres. És impossible de respondre si
valoraríem de forma diferent El mis-
teri de l’amor si no sabéssim que l’ha
escrit Joan Miquel Oliver, però sí
que és possible d’afirmar que en el
llibre hi trobem dosis similars de ta-
lent a les que trobem en les seves
cançons.

MANEL OLLÉ

Allò tradicional, en el món de l’edició, era que els
editors fossin persones molt cultes que, a més de fer
llibres, adés fossin savis de moltes coses, adés escrivis-
sin llibres ells mateixos, i no precisament banals, però

sí venals. Ja no parlo dels grans editors renaixentistes, com
Aldo Manuzio, que era ell mateix un erudit de gran categoria.
Tampoc faré esment dels editors-impressors del barroc espa-
nyol, tan ben dibuixats als episodis de Barcelona del Quijote,
llibre que, com sap tothom, i a manca del manuscrit, s’ha
d’atribuir tant a la saviesa gramatical d’un tipògraf com al
geni de Cervantes. Deixem a banda els casos exemplars d’Addi-
son i Steele, editors i creadors d’una de les revistes literàries
més importants del segle XVIII anglès.

Si parem esment, però, a la nòmina d’editors que als últims
cent anys han estat, al mateix temps, persones de notable
saviesa, només cal recordar que Virginia Stephen i el seu
marit, Leonard Woolf, van crear l’editorial en què imprimien
els seus llibres, i d’altres tan notables com The Waste Land, de
T.S. Eliot: tot amb una impremta d’estar per casa, però d’eficà-
cia i capacitat indubtables. Jacques Schiffrin va fundar la Bi-
bliothèque de la Pléiade, encara avui considerada la millor
col·lecció de clàssics de tot el món (un paper bíblia que no
transparenta!). André, el seu fill, ha escrit alguns dels llibres
més notables dels últims anys sobre l’ofici d’editar i el destí
dels llibres. A casa nostra, Josep Janés, Joan Teixidor, Joan
Sales, Jordi Herralde, Esther Tusquets, Josep Maria Castellet,
Jaume Vallcorba, i tants d’altres, han demostrat això mateix:
un editor és un amant dels llibres, i un amant dels llibres, de
vegades, també n’escriu.

A Itàlia va succeir el mateix: Einaudi, Feltrinelli, Mondado-
ri, Eco i d’altres ressons van ser i són al mateix temps grans
editors i escriptors notabilíssims. En aquest deixant apareix
avui la persona i una obra de Roberto Calasso (Florència,
1941), que és director editorial de la refinada casa Adelphi,
una de les editorials de més prestigi de la península itàlica. Les
noces de Cadmo i Harmonia és un bon llibre, K. ja és més
discutible —perquè comentar els aforismes de Zürau, de Kaf-

ka, és una tasca que no
farien bé ni setanta-dos
rabins aplegats a
Alexandria—, i La lite-
ratura i els déus és un
altre llibre d’interès
enorme. Ara ens entre-
ga, a Quaderns Crema
(Barcelona, 2008), un lli-
bre astut, gosat i

intel·ligent, La follia que ve de les nimfes, en traducció magnífi-
ca d’aquesta gran professional que és Anna Casassas, conjunt
d’articles que giren al voltant de les literatures germàniques
que més agraden a Calasso des de sempre, com és el cas de
Robert Walser, Kafka, Elias Canetti i l’editor Kurt Wolff, però
també al voltant d’autors o faits divers que li han interessat,
com ara el mite de Lolita (Nabokov), les pel·lícules de
Hitchkock, els viatges de Chatwin o la “follia” del gran estu-
diós del Renaixement italià Aby Warburg.

De fet, és a l’entorn de la follia —de la manía, per dir-ho
més clàssicament— que transcorre tot el llibre, seguint les
anotacions més que erudites, pràcticament de mitologia com-
parada, que encapçalen el llibre amb l’article que li dóna nom.
Les nimfes no són aquelles noies tan delicioses i “noucentis-
tes” que sovint hem vist en la iconografia del Renaixement i
del Classicisme, sinó, segons que explica Calasso, aquells és-
sers marins i aquàtics en general, mig “noies per casar”, mig
“font” d’una potència misteriosa, que porten els homes cap a
una mena de possessió molt particular: són terribles d’una
banda —Teòcrit va dir: deinaí— , però també són “producti-
ves”, de l’altra. Ja al món llatí, Catul, en parlar de l’inici del
viatge dels Argonautes, havia escrit que “aquell dia, i un altre,
els mortals van veure amb els ulls les nimfes marines de cos nu
que sorgien fins a l’altura del pit del blanc abisme”. Per això
Festus, recollint també les fonts hel·lèniques, havia escrit: “Tra-
dicionalment es diu que els qui veuen sorgir una aparició
d’una font, és a dir, la imatge d’un nimfa, deliren: els grecs els
defineixen com a nympholeptous, mentre que els llatins en
diuen lymphaticos”. I Calasso afegeix: “El deliri suscitat per
les nimfes neix, per tant, de l’aigua i d’un cos que en sorgeix,
de la mateixa manera que la imatge mental aflora del continu
de la consciència”. I per això mateix pot concloure, en les tesis
preliminars del seu llibre, citant Sòcrates, que la manía és més
bella “perquè neix del déu”, mentre que la sophrosýne —el
domini de l’esperit sobre el cos— “neix entre els homes”.

Què té a veure aquesta investigació amb la resta dels capí-
tols, ja és una altra qüestió, molt calassiana, de manera que no
hi entrarem. Bastarà dir que, a l’article intitulat “Kafka entre
els naturistes”, Calasso acaba explicant-nos que, trobant-se
l’escriptor praguès en un sanatori, a Jungborn, va assistir a
una conferència en què un savi suposat va comentar que “la
respiració abdominal contribueix al creixement i a l’estimula-
ció dels òrgans sexuals”, la qual cosa seria el motiu pel qual
“les cantants d’òpera, que sobretot han de recórrer a la respira-
ció abdominal, es comporten de manera tan indecorosa”.
Kafka se’n va anar al llit, tan ample, en sentir aquesta bestiesa.
Montserrat Caballé, amb decòrum llatí, es va posar a cantar.

No li cal banda sonora

“Calasso publica ‘La follia
que ve de les nimfes’, en

magnífica traducció catalana”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Editors erudits
JORDI LLOVET

Joan Miquel Oliver, lletrista de les cançons d’Antònia Font, ha publicat el llibre Els misteris de l’amor. / GIANLUCA BATTISTA

El bibliobús de la llibertat
Miquel Joseph Mayol
Símbol Editors
168 pàgines. 15 euros

Vint-i-quatre de desembre de
1938. Francesc Trabal escriu
‘Els catalans allunyats de la
pàtria’, el seu darrer article a

Meridià: “Els nostres germans de Xi-
le ens demanen a cada lletra què pas-
sa cada dia a Barcelona, com es viu a
Catalunya, què s’han fet i on són els
germans que ells coneixen”. Al cap
d’un mes l’escriptor es convertia en
un altre “allunyat” que acabaria els
seus dies a... Xile. Digne d’una ficció
trabaliana.

Tot agafa velocitat el 23 de gener
de 1939. Trabal, Mercè Rodoreda; Ar-
mand Obiols; Joan Oliver; Cèsar Au-
gust Jordana; Lluís Montanyà i al-
guns familiars pugen a un Bibliobús
del Servei de Biblioteques del Front
de la Generalitat. Ara, vehicle de línia
irregular: Granollers, Girona, Olot i
Agullana, aquí, al Mas Perxés,
s’amuntegaran amb dos-cents cog-
noms: Fabra; Rovira i Virgili; Pi-Su-
nyer; Murià; Benguerel... Companys.
I el 31 de gener el Bibliobús passa la
frontera. El bufet lliure de metàfores
està parat. Els Caps —tallats— de

Catalunya fugen rodes ajudeu-me.
L’èxode dels intel·lectuals; de la inte-
lligentia republicana; del país re-
naixent, baluard, oasi... El relat mític
d’alguns d’aquests passatgers és, en
part, conegut. Però qui els va conduir
a la parada de l’exili?

El bibliobús de la llibertat. La cai-
guda de Catalunya i l’èxode dels
intel·lectuals catalans és el dietari, ara
reeditat (Pòrtic, 1974), d’aquell trajec-
te de vinagre i marejos, escrit per Mi-
quel Joseph i Mayol (Granollers
1903-Ciutat de Panamà, 1983), el xo-
fer del vehicle. A Catalunya fins i tot
els conductors són diferents: Fran-
cesc Pujols és “el xofer de Déu” (Mes-
tre Fabra dixit) i Miquel Joseph és un
transportista d’intel·lectuals que és
un intel·lectual. Joseph el dels mil
viatges: de família d’impressors; acti-
vista polític; periodista, secretari del
Comitè de Cinema de la Generalitat;
el 1936 va salvaguardar el patrimoni
artístic català... I carreteja lletraferits.

Primera marxa: aquest dietari aju-
da a muntar, de nou, el relat de l’exi-
li, passant del primer pla (memòries
oficials conegudes) al pla general, és
a dir, Joseph és el càmera de les esce-
nes col·lectives i fa la memòria de les
memòries. Segona marxa: mirades
llampants sobre capítols del passat

que, oficialment, juguen a cuit i ama-
gar. Un de destacable: el paper mal-
criat (és un eufemisme) del Govern
de la República vers la Generalitat i
Catalunya. Tercera marxa: noms —i
històries— a l’ombra: Jordi Murià
(cal editar les memòries); Francesc
Montserrat (cap de protocol de la
Generalitat); Clara Candiani, perio-
dista salvadora d’intel·lectuals; la fa-
mília Perxés... I buf! Quarta marxa:
Tants i tants d’altres noms, injusta-
ment oblidats, apartats, bufetejats i
enterrats: Josep Mª Francès; Josep
Mª Capdevila; Joan Soler i Pla; Rosa
Mª Arquimbau... Cinquena: el viat-
ge de la lectura és veloç (estil) i dolo-
rós (contingut): un còctel que d’un
glop puja al cap. Sisena, en resum,
marxa: és l’hora dels xofers invisi-
bles, com Joseph, aquests que ens
condueixen per la carretera de la Ca-
talunya iceberg: enfonsada i congela-
da tot i ser real.

I una novetat —ben trobada—
d’aquesta edició (a cura de Quim
Torra i Jaume Ciurana) és que ve
acompanyada, dia a dia, d’una re-
construcció del context del moment,
a partir de les memòries de Rovira i
Virgili, Pi i Sunyer, Benguerel... Per
tant, la visió —i lectura— és doble i
la tristesa també.

L’hora dels xofers
FRANCESC CANOSA FARRAN
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El detectiu Hole
furga en el nazisme
Avalada per un gran èxit interna-
cional, El pit-roig apareix en català
(traduïda per Laia Font) i se suma
a la trentena de traduccions que ja
s’han fet d’aquesta novel·la del no-
ruec Jo Nesbø. Reconegut autor de
novel·la negra i pare del famós de-
tectiu Harry Hole, Nesbø encoma-
na al seu personatge, en aquesta novel·la, una delica-
da missió: investigar els homes, en especial el conegut
amb el sobrenom de pit-roig, que van fer costat a les
tropes nazis durant la Segona Guerra Mundial i que
en tornar a Noruega van ser rebuts com a criminals.

El pit-roig. Jo Nesbø. Proa. 549 pàgines. 21 euros

El vagabund que ha de
tornar 200 francs
Andreas Kartak dorm sota un pont
del Sena. La seva sort canvia quan
un dia, un desconegut li dóna 200
francs, que haurà de tornar, no a ell,
sinó a la santa d’una església. La mis-
sió del vagabund serà arribar al diu-
menge següent amb els diners a la

butxaca per tornar-los a la santa, però els bistrots de
París, les noies boniques i les copetes d’absenta el
desvien del seu camí. Aquesta és la darrera novel·la
que va escriure l’austríac Joseph Roth, que, com el seu
personatge, va ser víctima de l’alcoholisme.

La llegenda del Sant bevedor. Joseph Roth. El
cercle de Viena. 96 pàgines. 13,50 euros

Poemari d’amor i
lluita amazic-català
Vint-i-sis poemes d’amor, lluita,
enyor, erotisme... El poeta i
novel·lista algerià Salem Zenia, de-
fensor del poble berber i víctima
de la persecució lingüística i reli-
giosa, els ha escrit des de la seva
arribada a Catalunya, el maig del
2007, acollit pel programa Escrip-
tor Refugiat del PEN Català. El
volum conté la versió original dels
poemes en amazic i la traducció catalana, feta per
Carles Castellanos, a més d’un CD amb l’enregistra-
ment dels poemes en amazic i català.

Sol cec. Salem Zenia. Accent editorial. 87 pàgi-
nes. 13 euros

Barcelona més enllà
del típic i del tòpic
Hi ha una Barcelona alternativa a la
del bus turístic? Mònica Garcia de-
mostra que hi ha espais insòlits i
amb encant que es poden recórrer
sense topar amb riuades de turistes
armats amb les seves càmeres. En la
ruta que proposa hi ha el museu de

la Màgia o el del Clavegueram, refugis antiaeris, mer-
cats ambulants,.. i un ampli llistat de locals per men-
jar, beure i escoltar música sense “sentir-nos envaïts”.

Barcelona sense guiris. Mònica Garcia Mas-
sagué. Ara Llibres. 175 pàgines. 15 euros

Dotze mestres
Maurici Serrahima
Edicions de 1984
398 pàgines. 18 euros

Hi ha obres, com ara les
diverses sèries que Josep
Pla va dedicar als home-
nots o l’aplec d’entrevis-

tes que Baltasar Porcel va publicar
sota el títol L’àguila daurada, que
resulten essencials per assaonar la
pròpia tradició literària. Dotze
mestres, publicat l’any 1972 per
Destino i ara oportunament recu-
perat per Edicions de 1984, és un
d’aquells assaigs imprescindibles
per comprendre la formació de la
prosa catalana contemporània.
Maurici Serrahima (Barcelona,
1902-1979) va ser advocat, catala-
nista, republicà, catòlic, assagista i
literat. Potser per eludir la inflació
d’immediatesa que sovint compor-
ta el conflictiu temps dels vius, a
Dotze mestres s’exposa un estudi
d’una dotzena d’escriptors que ja
eren morts en el moment que es va
publicar aquesta obra: Jacint Ver-
daguer, Narcís Oller, Marian Vay-
reda, Raimon Casellas, Joaquim
Ruyra, Joan Maragall, Prudenci
Bertrana, Víctor Català, Josep
Carner, Josep Maria de Sagarra,
Carles Riba i Gaziel. És clar: per
completar el fris de prosistes més
importants de la literatura catala-
na contemporània falten, pel cap
baix, Josep Pla, Salvador Espriu,
Mercè Rodoreda i Joan Fuster.
Però el gruix d’aquests dotze apòs-
tols, vuit dels quals eren amics de
Serrahima, permet conèixer l’es-
clat miraculós de la narrativa cata-
lana contemporània, amb profun-
ditat, sense cap rastre d’aquell deli-
ri metodològic que corromp tants
estudis, i amb un estil coherent
amb el model de llengua que es
defensa en l’assaig: planer i sense
afectació. En aquest sentit les di-
rectrius amb què Serrahima verte-
bra l’assaig són molt clares: es par-
teix de la base que la prosa és una
de les deus cabdals de tota literatu-
ra i es remarca que ha d’estar basti-
da per un model de llengua viva i
tamisada pel geni lingüístic del lite-
rat. Així, els autors que més des-
punten en aquesta apropiació del
llenguatge popular són els que ma-
nifesten una naturalesa més terral:
Verdaguer, Ruyra, Sagarra, Gaziel
i, per descomptat, Maragall, epí-
tom de la paraula viva. En canvi,
de mestres com Carner i Riba, Ser-
rahima en deplora que no abando-

nessin una certa afectació estilísti-
ca d’ortodòxia noucentista i no
fessin més incursions desacom-
plexades en el gènere narratiu. Al
voltant d’aquests diagnòstics és fà-
cil comprendre que Eugeni d’Ors
sigui una de les principals i recur-
rents contrafigures d’aquest as-
saig, ja que, segons Serrahima, el
predomini del seu arbitrarisme se-
pultarà i postergarà el reconeixe-
ment d’algunes de les principals
forces motrius de la literatura cata-
lana contemporània: Verdaguer,
Maragall, Oller, Ruyra...

A banda d’aquesta recuperació
de camins debolits, l’assaig
cristal·litza en un estudi en què
l’aparença de coneixement no ofe-
ga el coneixement vertader. El trac-
te directe que Serrahima mantenia

amb alguns
d’aquests mestres
permet la interpola-
ció d’anècdotes sig-
nificatives, com ara
la resposta de Pom-
peu Fabra a una
consulta gramati-
cal que li havia fet
Sagarra: “El que
m’interessa, Sagar-
ra, és saber la solu-
ció que vós hi dona-
reu”, va dir el fi-
lòleg, una dada
que avui és una de-
mostració material
del diàleg que es va
establir entre la nor-
mativa i la (re)crea-
ció d’una llengua
que havia de ser
plàstica, pròxima i
vigorosa per supe-
rar les migradeses
heretades del dila-
tat període de deca-
dència. L’estudi
també ofereix una
riquíssima informa-
ció de context, so-
bretot la recupera-
ció d’un elenc d’au-
tors semioblidats
(Emili Vilanova,
Carles Bosch de la
Trinxeria, Robert

Robert, Carles Soldevila...) i el
contrapunt entre les palpitacions
de la literatura catalana i el fons
universal de la literatura (assolit a
través d’una il·luminadora i sem-
pre precisa cascada de referències
a Proust, Balzac, Manzoni, Turge-
nev, Mauriac, Zola, Dickens...).

Dotze mestres és una càrrega
de saviesa. Però ja sabem que la
saviesa no ens fa necessàriament
ni millors ni més feliços. A propò-
sit de la relació umbilical entre
l’escriptor i el seu entorn lingüís-
tic, Serrahima escriu: “Ruyra va
escoltar molt; va escoltar la gent
de Girona, de la Selva i del Mont-
negre, i els pescadors de Blanes. I
hi va saber trobar una font molt
rica de llenguatge pur i viu”. És
una observació que en els nostres
dies provoca estremiment, ja que
avui l’escriptor en català subsis-
teix en un hàbitat on cada cop hi
ha més i més zones de necrosi lin-
güística. El colossal resultat de
síntesi, elasticitat i naturalitat de
la literatura de Monzó deu ser un
dels darrers miracles, proper al
dels pans i els peixos.

Llibres essencials
LLUÍS MUNTADA

L’estiu de 1838, ara fa cent setanta anys, Chopin
estava treballant en els Preludis. Passat l’estiu,
pel novembre, va embarcar cap a Mallorca, on
passaria aquell famós hivern que, de fet, acaba-

ria abans que s’acabés l’estació, perquè va deixar Ma-
llorca el 13 de febrer de 1839. Aquell hivern a Mallorca
s’ha fet famós perquè la que llavors era la seva amant,
George Sand, en va deixar una crònica precisa. Cho-
pin, a Mallorca, se’n va endur aquells Preludis en què
treballava i a Valldemossa, on es van instal·lar el 15 de
desembre, els va deixar del tot enllestits, ja que en va
enviar el manuscrit a Pleyel, el fabricant dels pianos
que preferia, pel gener del 1839. Va ser llavors quan va
arribar el piano que havia encomanat abans de marxar,
instrument que li va fer poc servei, perquè, lamentable-
ment, aviat es va posar malalt. La tuberculosi latent
que sofria es va manifestar amb virulència i els dos
amants van tornar a França. Van passar un temps a

Marsella i després es van instal·lar a Nohant, al
château de George Sand. La relació eròtica amb l’es-
criptora es va acabar i els dos van esdevenir amics. Ella
el protegia maternalment i el tractava com a un gosset
de falda. Li deia Chip-Chip.

Tot això és força ridícul si pensem en la seriositat de
la música del polonès afrancesat, i encara més si pensem
que el nostre Chip-Chip acabava d’escriure per aquelles
dates una obra tan seriosa i profunda com la sèrie dels
seus Preludis. Una obra en què hi plana l’ombra fèrtil
dels preludis de Bach. L’amistat amb George Sand es va

acabar el 1846, a causa de desavinences serioses amb els
fills de l’escriptora. Ella el va convidar a Nohant i ell va
refusar d’anar-hi. Segurament estava ben tip d’aquella
relació i de tant de Chip-Chip. Ella li va escriure una
carta d’adéu que s’ha fet cèlebre.

Després, ell, el 1847,va acceptar la invitació d’una
alumna, Jane Stirling, per anar a Gran Bretanya. Hi va
passar una llarga temporada. Va donar concerts en
mansions de rics i de cavallers de l’orde de la Garrotera.
Un dia, a casa dels Southampton, el va sentir la reina
Victòria. Tocava bàsicament en tres pianos: un Pleyel,
un Erard i un Broadwood. Cansat, es va retirar uns
mesos a Escòcia, sempre acollit en castells de nobles,
on podia dur una vida luxosa i tranquil·la. Quan va
tornar a París, va poder continuar el seu estil de vida
gràcies a Jane Stirling. Va morir el 17 d’octubre de
1849. Els funerals van ser a la Madeleine i diuen les
cròniques que a l’enterrament hi van assistir tres mil
persones.

Hi ha un poema inoblidable de Gottfried Benn,
dedicat a Chopin, el final del qual no em sé estar de
transcriure aquí: “Qui algun cop li hagi sentit | certs
preludis, | en una vil·la al camp, | o bé a l’alta mun-
tanya, | o a través de les portes obertes d’una terrassa, |
per exemple, en un sanatori, difícilment ho podrà obli-
dar. || Mai va compondre una òpera, | mai una simfo-
nia; | només aquestes tràgiques progressions | per con-
vicció d’artista | i amb una mà petita.”

COLLS I PUNYS

Chopin
NARCÍS COMADIRA

Gaziel, un dels prosistes que estudia Serrahima.

LA REBOTIGA

“Serrahima parteix de
la base que la prosa és
una de les deus cabdals
de tota literatura”
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