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Des de Ponent: no sé si troba-
rem un títol més escaient.
Des de les terres de Ponent
de Catalunya, des del po-

nent del Madrid dels anys 50, des del
ponent de la carrera acadèmica nord-
americana i, sobretot, des del ponent
perfectament i sàviament assumit de
la talaia de la vida; vet aquí el que
són aquests escrits autobiogràfics de
Jaume Ferran (Cervera 1928), poeta,
memorialista, professor, traductor,
membre important de la generació
dels 50, tot i que gairebé sempre in
absentia.

Memòries de Ponent (premi Ga-
ziel, 2000) eren les seves memòries
literàries i aquest Diari en són les
notes complementàries, escrites com
un diàleg salvador amb la seva mu-
ller ja traspassada, com un exercici
per fer perdurar en els records una
relació extraordinària. La noia cone-
guda a Madrid, d’estudiant, o amb
qui va compartir les diferents esta-
des americanes, els viatges a Espa-
nya i altres indrets, les incerteses de
l’edat madura, les malalties, adqui-
reix gràcies a aquests esbossos una
dimensió colossal, de puntal del poe-

ta i assagista vital, inquiet, bon jan,
atabalador... Ferran crea un mosaic
de petites tessel·les que, vistes en con-
junt, creen un escenari del país ex-
traordinari.

En primer lloc, la penúria
intel·lectual dels anys 50 que l’obliga
a anar a estudiar a Madrid, on un
Eugeni d’Ors a la baixa l’aixopluga-
rà a la seva càtedra de Ciència de la
Cultura. Una penúria que Ferran
descriu molt bé: les tardes grises dels
passejos amb la xicota, les tertúlies
dels cafès, la figura del futur sogre
—militar republicà (“quelcom que
no li van perdonar els qui van gua-
nyar la contesa”) que passava les tar-
des al Casino Militar—, la necessitat
d’alguna petita feina.

Uns escenaris que coneixem a tra-
vés de les novel·les i de les memòries
de l’època i que, de vegades, queden
una mica velats pel glamour d’algun
dels components del grup de Barcelo-
na (Jaime Gil de Biedma, Carlos Bar-
ral, José Agustín Goytisolo, l’Alfon-
so Costafreda que seguirà també un
periple d’exili...). En segon lloc,
l’aventura de l’exili americà, que en-
cara era una llunyania absoluta, que
exigia una gran adaptació, que crea-
va una aura (quan l’acadèmia encara
era part de l’escala social envejada)
no sempre exempta de buidor i soli-
tud (la figura de German Bleiberg o

de Lino Novàs Calvo en són bons
exemples), i que va donar glòria i
prestigi a una hispanística incipient.
I en tercer lloc, el desarrelament con-
següent: aquesta triple escriptura en
anglès, castellà i català, les enyorades
converses amb Ferrater Mora, els re-
torns efímers o duradors a Catalu-
nya, els trasllats dins els EE UU...
Ferran, que sempre ha estat una figu-
ra proteica, un escriptor d’alè èpic i
sensibilitat delicada, es mostra en
aquests fragments com un home
d’acció, feiner, d’interessos variats,
que, arribat a la vuitantena, ret un
senzill homenatge a Carmen Rodrí-
guez de Velasco Sánchez-Pacheco, la
seva dona, a qui veiem rere el teixit
de la realitat: prenent decisions,
traduint per a ell Mary McCarthy,
parant les cases on han de viure, deci-
dint on viatjar, esdevenint l’amiga
perfecta dels bons amics... I és aquest
reconeixement allò que dóna entitat
a les anècdotes, a les petiteses; sense
detalls que ens facin modificar res
d’allò que sabem de l’època i de les
seves gents, de sobte, Ferran ens tor-
na a recordar els blanc i negre dels
anys 40 i 50, i els primers technicolors
dels 60 i 70 i, sobretot, l’olor immar-
cescible dels grocs dels camps de po-
nent o dels llacs i camps de la costa
est americana. Un bell homenatge,
sense complexos, a l’amor.

FRANCESC PARCERISAS

Un esplèndid reportatge estampat en aquest mateix dia-
ri en plenes vacances d’agost venia a recordar-nos que
les dones no ostenten els mateixos privilegis que els
homes en la vida de l’Església apostòlico-romana. Les

dones no poden ser ordenades sacerdots, i ni tan sols tenen el
privilegi de fer certes lectures canòniques a les esglésies. Natural-
ment, si tenim present que el monitum o admonició del carde-
nal Ratzinger, avui Papa, va deixar ben clara la qüestió fa cosa
de sis anys, i si resulta que aquest porprat és avui qui remena les
cireres de la cosa, llavors ni pensaments (mai tan ben dit) que
les dones arribin, un dia, a posseir dignitats eclesiàstiques equi-
valents a les dels homes.

Quant a aquest problema vidriós, la primera cosa que no
s’hauria d’oblidar (amb tots els respectes pel progressista carde-
nal Martini, home de gran intel·ligència i elegància, és que ha
rebutjat les idees expressades per Ratzinger en un llibre que va
publicar no fa gaire: Col·loquis nocturns a Jerusalem), que el
catolicisme és una variant del cristianisme, i que aquest va
néixer, com sap tothom, d’unes estructures no solament religio-
ses sinó també antropològiques i mitològiques lligades a la
història d’Israel, és a dir, un poble semita, pobles en els quals,
avui com ahir, la dona hi representa un paper més aviat minso.
La Bíblia hebrea ho diu molt clar: Déu va crear la dona com
una “ajuda” per a l’home, i la va anomenar “homa” —és a dir,
el femení d’“home”—, com encara va traduir-ho molt bé Casio-
doro de Reina a la Bíblia de l’Ós: “Varón-varona”. Això pot
ferir la sensibilitat de moltes dones, sens dubte, i sempre es
podrà dir que els temps han canviat molt (encara que, com bé
sabia Walter Benjamin, sempre canvien per a pitjor, és a dir,
com acumulació de catàstrofes); però llavors no hi ha cap
inconvenient en el fet que una dona abraci una altra fe, posat
que se senti molesta per l’evident matxisme de les actuals estruc-
tures de l’Església paulina. De religions monoteistes, i no di-
guem politeistes en les quals la dona té un paper absolutament
preponderant, n’hi ha un veritable gavadal: sempre n’hi haurà
alguna que, alhora que satisfà els anhels de transcendència
d’una dona, li permeti, al mateix temps, posseir en el si d’aques-

ta classe de creients
un lloc privilegiat.

Arran d’això,
hom va espigolar, mo-
gut per la curiositat,
en la història de les
jerarquies eclesiàsti-
ques de la dita “Edat
de Ferro” del cristia-
nisme, i va descobrir,
amb una barreja d’es-
glai, escepticisme i ria-
llades que, després de

Lleó IV (847-853), que havia fortificat Roma i Itàlia contra les
incursions dels musulmans, va pujar al tron del maximus ponti-
fex Joan VIII, que va regnar solament durant dos anys. El cas
és que, un dia que aquest Papa viatjava des de Sant Pere a la
Basílica Laterana, sempre a Roma, va dir que li semblava que
havia trencat aigües (!?), es va apartar del seguici, decorosa-
ment, i en un racó del camí... va parir una criatura. Era una
dona! Diu la llegenda —perquè els historiadors no volen saber-
ne res, i encara menys els catòlics— que la pobra Papessa, que
era una santa, va acabar màrtir també, perquè els ciutadans de
Roma van lligar-li els peus, la van arrossegar amb un cavall i
van lapidar-la fins a la mort. Humanistes de la talla de Petrar-
ca, Boccaccio i Bartolomé Platina —que va ser nomenat per
Sixte IV Conservador de la Biblioteca Vaticana— van donar
per plausible aquesta història, però s’ha de dir que, en llur
moment, ja havien passat molts segles des d’aquells fets tan
extraordinaris.

Sembla que, en un moment o altre, l’Església va acceptar la
realitat de la Mama Joana, i unes notes marginals en un docu-
ment del segle XV es refereixen a una estàtua, avui perduda,
anomenada “La dona Papa amb el seu fill”, que havia estat
instal·lada a la vora de Sant Joan del Laterà. D’altres enrao-
nies diuen que, després d’aquest fet més aviat estrambòtic, i
enormement compromès, al seient del Papa, és a dir la cathe-
dra de Sant Pere, s’hi va fer un forat per poder practicar amb
garanties una verificació del gènere del Papa, no fos cas que
l’escàndol es repetís. (El sistema sembla de molt alta eficàcia: o
hi ha artilleria, per escassa que sigui habitualment en el clergat,
o hi ha magrana). La Reforma de Luter va aprofitar la història
per riure’s (cosa que no s’ha de fer mai) dels avatars del catoli-
cisme; i el Papat del segle XVI, llavors, va respondre posant el
crit al cel i afirmant que tot això de la Mama Joana era una
pèrfida falòrnia. Sigui com vulgui, els documents escrits que
l’esmenten i les reproduccions iconogràfiques que ens han per-
vingut —molt gracioses: un Papa amb la tiara i tot, que és una
Mama, en el moment de parir una criatura— són un munt.

Si tenim present, per més senyals, que l’actual càtedra de Sant
Pere és en realitat el tron que Carles el Calb va regalar-li a la
Mama Joana el dia de Nadal de 875, i que aquest es troba a
l’altar de Bernini des de 1666, no estarà de més que ho recordi
Benet XVI, per veure si gosa recuperar una tan efímera tradició i
fa mans i mànigues per elevar a la més alta dignitat catòlica una
dona que s’ho mereixi: que mirin bé pel foradet del setial, no sigui
el cas que ara ens arribi un transvestit al pescant del catolicisme.

Des de Ponent

“El Papa es va apartar
del seguici, decorosament,

i va parir una criatura.
Era una dona!”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La Mama Joana
JORDI LLOVET

En un paisatge tardoral, un automòbil dels anys 50, època que evoca Jaume Ferran al seu poemari Diari de tardor.

Ellis Island
Georges Perec
L’Avenç
63 pàgines. 12 euros

Des de Steinbeck amb El
raïm de la ira —passant per
El món d’ahir de Zweig, per
les obres de Primo Levi i

Kertész, pel diagnòstic que Kundera
i Manea fan sobre la identitat frag-
mentada dels que han hagut d’afron-
tar l’exili— fins al document vital
que Sebald elabora amb Els emi-
grats, hi ha un extens fris de la litera-
tura contemporània que explora el
desarrelament, l’escissió que es dóna
quan algú ha de deixar per la força el
seu lloc, el lloc on no ha pogut seguir
vivint. A aquests materials cal afegir
Ellis Island, text breu que Georges
Perec va escriure el 1978 per encàrrec
de l’Institut Nacional de l’Audiovi-
sual francès i que ara, en traducció
impecable de Margarida Casacuber-
ta, podem llegir per primer cop en
català. Ellis Island era la porta d’en-
trada als Estats Units, un centre d’ad-
missió d’immigrants europeus que, si-
tuat en “un petit illot de 14 hectàrees,
a uns quants centenars de metres de

la punta de Manhattan”, va estar ac-
tiu entre 1892 i 1924. Es calcula que
per aquelles dependències van passar
prop de setze milions de persones, “a
raó de cinc a deu mil per dia”. Una
inspecció mèdica superficial, l’ameri-
canització dels noms i un test de 29
preguntes eren els requisits que els
immigrants havien de complir per ac-
cedir al somni americà. Ellis Island
representava un intent d’instituciona-
litzar la immigració: “un tràmit ano-
dí, el temps de transformar l’emi-
grant en immigrant”.

Aquest text, que ja havia estat tra-
duït al castellà, s’integra al documen-
tal realitzat pel cineasta Robert Bo-
ber. A través d’un seguit de pinzella-
des impressionistes s’hi descriu un
dels espais físics de la història. Per
intensificar el realisme documentalis-
ta Perec recorre a una exposició gla-
cial d’estadístiques, llistes, enumera-
cions objectives... I tot sense interpre-
tacions, ni judicis, ni afectacions de
cap mena. Amb aquesta contenció
de la veu autorial —tècnica que Pe-
rec aplica en dues obres més: Les co-
ses (1960) i La vida: instruccions d’ús
(1978)— s’exhuma la infrahistòria.
L’esment d’un simple utensili quoti-

dià remet a la memòria de les seves
funcions, els protocols d’inspecció re-
velen les esperances i penúries dels
immigrants, i l’isolament del lloc con-
voca l’opulència de la terra promesa
de l’altra banda. S’aconsegueix, així,
el propòsit de “no aturar-nos en allò
que ens és dat a veure”. Només a la
segona de les dues parts del text, Pe-
rec remarca una veu deliberadament
subjectiva. Ellis Island, en un
d’aquests conjurs a què sovint s’auto-
convida la història, avui és un parc
temàtic de la immigració. En aquest
context, i des de la seva condició
errant com a jueu, Perec es pregunta
què hi ha anat a buscar, a Ellis Is-
land. I es respon, conjectural: “algu-
na cosa informe, al límit del dicible,
alguna cosa que puc anomenar tan-
ca, o escissió, o tall”. Aquest interro-
gant es propaga sobre el lector, em-
pentant-lo cap al remolí del seu pre-
sent. Els morts en els naufragis de les
pasteres que intenten travessar l’Es-
tret de Gibraltar dibuixen una esta-
dística ja metabolitzada per la (in)
sensibilitat. En matèria immigratòria
Berlusconi proposa un inveterat re-
ceptari d’innovacions. Ellis Island és,
de totes totes, una imatge universal.

Les illes de l’oblit
LLUÍS MUNTADA
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Històries imaginades
en les nits d’insomni
Els nombrosos seguidors de l’es-
criptor nord-americà Paul Auster
tenen des del passat dimarts a les
llibreries la versió catalana (Edi-
cions 62) i castellana (Anagrama)
de la seva nova novel·la, Un home
a les fosques. El llibre, que va apa-
rèixer en primícia en neerlandès i
danès, és protagonitzat per un home, August Brill,
que s’explica històries en les seves nits d’insomni.
En una d’elles imagina una crua guerra Civil als
Estats Units. Com en moltes de les seves obres,
Auster torna a barrejar aquí realitat i ficció.

Un home a les fosques. Paul Auster. Traducció
d’Albert Nolla. Edicions 62. 176 pàgines. 17 euros

La violoncel·lista que
planta cara a la mort
La mort és l’eix vertebrador
d’aquesta esfereïdora novel·la d’An-
na Tortajada. La protagonista és
una violoncel·lista, Amàlia, amb
una vida aparentment ordenada i
feliç fins que la seva filla mor de

manera sobtada. La vida de la dona es desmunta
com un castell de cartes, vol treure’s la vida però no
n’és capaç. A poc a poc anirà reconstruint la seva
vida, el que permetrà al lector descobrir secrets que
amaguen els familiars d’Amàlia.

Les habitacions tancades. Anna Tortajada. Ams-
terdam. 164 pàgines. 16 euros

Tambors de guerra
a Bagdad
A Bagdad, en la primavera del
2003, els tambors de guerra ame-
nacen la ciutat. Una guerra que
canviarà la vida de l’Erfan, una
nena de tretze anys que haurà
d’aprendre a subsistir en la penú-
ria mentre descobreix l’amor.
Amb aquesta narració, un al·legat
contra la guerra, l’escriptora Gem-
ma Pasqual va guanyar el premi
Barcanova de literatura infantil i juvenil 2007.

Llàgrimes sobre Bagdad. Gemma Pasqual. Barca-
nova. 192 pàgines. 7,95 euros

Títols per iniciar la
temporada de bolets
Mentre els caçadors de bolets, pro-
fessionals o aficionats, esperen l’ini-
ci de la temporada per omplir el
cistell, a les llibreries ja es poden
abastir de diversos títols sobre el
món boletaire. Gerad Malet, a
100% bolets, escriu sobre fires bole-
taires, mites populars, restaurants

especialitzats, consells... I Marc Estévez ha tret el
segon volum d’El secret més ben guardat, amb vint
nous itineraris per assegurar una bona collita.

100% bolets. Gerard Malet. Ara Llibres. 319 pàgi-
nes. 15 euros. / El secret més ben guardat (2n. vo-
lum). Marc Estévez. Ara Llibres. 159 pàg. 18 euros

Francesc Pujols i Morga-
des, el filòsof heterodox
Joan Cuscó i Clarasó
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
238 pàgines. 16 euros

Fins i tot els defensors més
aferrissats de l’ordre arru-
farien el nas si es preten-
gués fonamentar el valor

de quelcom o d’algú en el fet de
ser “de bon definir” o “fàcil de
classificar”. En el cas del filòsof i
poeta Francesc Pujols (Barcelo-
na, 1882-Martorell, 1962) és del
tot impensable voler donar
compte de la riquesa de la seva
obra a partir d’uns motlles pre-
vis, si no és a costa, no ja d’empo-
brir-la, sinó de trair-la. Malgrat
tot, aquest llibre de Joan Cuscó
té la virtut d’oferir una imatge de
conjunt de qui Josep Pla tenia
per “un home únic, excepcional,
fabulós”. El que d’entrada ja sol
cridar l’atenció de Pujols és el
seu peculiar estil, del qual Cuscó
en destaca un parell de trets.
D’una banda, el seu caràcter “or-
gànic”, com si la seva escriptura
fos “un tot que flueix i crea men-
tre camina”, i que el va portar a
emprar moltes comes i pocs
punts. I d’altra banda, el seu sen-
tit de l’humor, que sovint deriva

en sarcasme, i en què hi té un
paper decisiu el recurs a la para-
doxa, com quan va escriure que
fer la primera comunió el va aju-
dar a perdre la fe (el que recorda
a Luis Buñuel quan deia que era
ateu gràcies a Déu).

Pel que fa a l’ideari polític,
Cuscó posa èmfasi en el catalanis-
me “obert i fort” que defensava
Pujols. Es tractaria de treballar
pel país, però a diferència del na-
cionalisme conservador, de llui-
tar també per convertir Espanya
en un Estat modern i federal. I
això com una manifestació més
d’una clara vocació cosmopolita.
Un internacionalisme, però, que
no hauria de ser buit o abstracte
segons Pujols, sinó que s’hauria
de nodrir amb el vigor de les
aportacions particulars dels dis-
tints pobles o cultures. Una consi-
deració que té plena vigència
avui dia, en què, per exemple, Pas-
cal Bruckner ha fet notar que en
els bitllets europeus hi dominen
les imatges de ponts o portes,
com si Europa fos només un lloc
(simbòlic) de tolerància i obertu-
ra als altres, però sense uns va-
lors propis pels quals lluitar. Tam-
bé hi ha el Pujols poeta, crític
d’art o periodista, però és sobre-
tot el vessant de Pujols com a
filòsof el que es destaca en aquest

llibre, tal com ja suggereix el tí-
tol. En el seu text cabdal, Concep-
te General de la Ciència Catala-
na, de 1918, Pujols manifesta sen-
tir-se continuador d’una filosofia
catalana nascuda amb Ramon
Llull, i que tindria com un dels
seus darrers grans representants
a Pompeu Gener, amb el fil con-
ductor de la confiança en la cièn-
cia com a perfeccionadora de l’és-
ser humà, l’aspiració última del
qual seria assolir la “forma an-
gèlica”. Però a diferència de l’Àn-
gel de què parlava Eugeni d’Ors,
es tractaria de sublimar la natura-
lesa en comptes de reprimir-la.
D’altra banda, la influència d’au-
tors com Nietzsche o Guyau es
palesaria en la idea pujolsiana de
separar la moral de la religió.

En definitiva, aquest llibre de
Cuscó, com també el valuós text
Francesc Pujols per ell mateix,
d’Artur Bladé (Edcions Brau,
2006), o el conjunt de la tasca de
l’Associació Francesc Pujols, ens
ajuda a mantenir viva la me-
mòria de qui mereix constar en
qualsevol cànon de la cultura ca-
talana —fins al punt que po-
dríem dir que la presència del
nom de Pujols és el criteri per
saber si una proposta de llista
dels autors catalans més des-
tacats és de fiar.

Un vertader clàssic
PERE SABORIT
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S’ha acabat l’agost. El temps ha estat estrany. La
calor no ha estabornit massa el personal i, a la
costa —escric des de Sant Feliu de Guíxols—,
hem tingut nits frescotes, algunes fins i tot de

vanoveta prima. Però entre front i front tempestuós,
entre núvols baixos i calitges matutines, el sol ha lluït
prou esplendorós sobre les platges plenes a vessar de
cossos mig conills d’adults, en general abonyegats, i de
criatures, obeses o nyicris, mal educades i xiscladores.
De tota manera també algun cos jove s’ha deixat
veure, admirable. Nois atlètics i ben peixats, de pell
colrada i flexible, de ventre pla, pectorals treballats i
natges compactes, turgents sota les bermudes molles i
arrapades. O noies també atlètiques —a vegades un pèl
massa— amb pits perfectes a l’aire, cuixes llargues i
sedoses i mitges natges vistents, emergint sense vergo-
nya a cada banda del triangle mínim de la calceta.
Aquests cossos admirables, però, són més aviat escas-

sos i cada vegada més iguals. Suposo que la moda
influeix en les formes del cos i tots els animals de
gimnàs treballen els seus músculs per igual i amb
iguals resultats, o bé, com llegeixo en un diari, sota les
pells untades i morenes, hi ha els mateixos farcits de
silicona estratègicament col·locats pels dissenyadors
de cossos en què s’han convertit alguns cirurgians
plàstics. He de confessar que ara, quan veig un cos
admirable, en comptes d’abandonar-me a la contem-
plació incondicional —i una mica envejosa i libidino-
sa, tot s’ha de dir—, començo a imaginar què deu tenir

de natural, què d’afegit o què li han podat. I miro de
reconstruir mentalment el cos previ al que es mostra
satisfet sobre la platja.

El mar, incansable, cada vegada més brut, ha anat i
vingut sobre la sorra, cada vegada més bruta i cada
any més polsosa i més sospitosament fluvial i transpor-
tada. Les gavines i els gavians, cada vegada en més
quantitat —gairebé una plaga— no han parat de xis-
clar i de defecar sobre terrats i patis, carrers i voreres.
La gavina que, abans, era un senyal marí plàcid i bonda-
dós, aquella gavina, que encara és símbol de l’hotel
més luxós de la Costa Brava i del partit polític més
conservador de les Espanyes, és ara una rata voladora,
sòrdida i molesta.

Però, malgrat tot, l’agost conserva la seva idiosincrà-
sia, el seu pes de deixadesa i de desordre, la seva
solemnitat augusta de xíndries sucoses i melons perfu-
mats, de tomates de la pera —aquest any poc gustoses
per l’excés de pluja—, de mongetes tendres, fines com
cabells d’àngel, de fesolets d’esclovellar, de pebrots
molsuts i albergínies llargues i morades i bitxos de verd
claríssim i lletós, gustosos i cruixents. La solemnitat
augusta d’una xamfaina ben feta.

Però, ai!, l’agost s’ha acabat i el setembre ja és aquí.
Potser, d’entrada, passa una mica desapercebut, però un
biaix de la llum el revela. Una petita nota de dubte en la
temperatura, una mínima esgarrifança de nostàlgia.
Adieu, vive clarté de nos etés trop courts! Doncs això.

COLLS I PUNYS

L’agost
NARCÍS COMADIRA

LA REBOTIGA

Francesc Pujols (segon per la dreta), amb Antoni López Llausas, Josep M. de Sagarra i Josep Pla (d’esquerra a dreta).
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