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La trama de la primera
novel·la de Luigi Pirandello
(Agrigento, 1867-Roma,
1936), en què una dona repu-

diada pel marit per una falsa sospita
d’adulteri emprèn una vida nova en
solitari, a pesar dels prejudicis so-
cials, a la Sicília del tombant del segle
XIX al XX, podria fer pensar en una
reedició de les coordenades del veris-
me italià i els seus ascendents france-
sos: el retrat estricte del real, els am-
bients i els personatges objectius, la
mirada gairebé impersonal sobre
una època i un temps. De fet, en una
carta al primer teoritzador i un dels
narradors insulars d’aquella tendèn-
cia, Luigi Capuana, Pirandello es
mostra agraït que aquest l’hagués en-
coratjat a escriure en prosa des d’una
idea objectiva de les coses i les perso-
nes, però s’apressa a afegir que la
seva manera de mirar és més aviat
humorística, el que implica tractar la
tristesa amb un mínim d’ironia i la
hilaritat amb mirada malenconiosa.

El contrapunt amb el màxim re-
presentant del verisme literari, el tam-
bé sicilià Giovanni Verga, és evident:
mentre aquell es deixa endur per les
penoses condicions de vida de l’èpo-
ca i ofereix un retrat endurit del real
com a èpica de la supervivència, Pi-
randello evita l’extrem, opta per la
distància reflexiva i privilegia l’ambi-
güitat entre teatral i pietosa dels per-
sonatges. En el gairebé manifest que
va dedicar al tema, El humorismo
(1908), la definició de l’humor deriva
d’un repàs de diverses obres de la
tradició literària occidental que l’em-
mena a coincidir amb la màxima de
Schlegel que la ironia és “la conscièn-
cia de la irrealitat de la nostra crea-
ció”. I és justament l’imperatiu de la
distància el que, tot passant, li per-
met recrear la realitat des d’un punt
de vista més precís pel que fa als ava-
tars i les vivències dels personatges:
no només la protagonista de la
novel·la, la dona foragitada, sinó el
marit, la germana, la mare, la sogra i
l’amant —qui era al principi un pre-

tendent, però que amb el temps s’hi
acaba convertint—, entre d’altres, te-
nen uns trets, una parla i una evolu-
ció.

De fet, si no fos per la impassibili-
tat amb què Pirandello hi dóna for-
ma, com si fossin ficcions dalt d’un
escenari, a l’hora d’individuar els
personatges la narració sembla pre-
cedir en certs aspectes la novel·la psi-
cològica, però el que acaba per mani-
festar són les tensions entre la veritat
i la mentida, entre el que és real,
però aparent, o imaginari, però real:
els equívocs i les paradoxes de la
realitat. El ritme narratiu és vertigi-
nós, empès per l’abundància de
diàlegs i de situacions, mig còmiques
mig dramàtiques, que la traducció
recull amb encert. El marit que es
considera cornut no ho és, però la
profecia s’acaba complint, en bona

mesura, perquè el repudi ho acaba
provocant; la dona és repudiada, pel
marit i pel poble, mentre diu la veri-
tat, però se l’accepta de nou quan
s’empara en la mentida —el final,
una mica abrupte, té a veure amb
l’acabament del retrat de la contra-
dicció. És una temàtica que Pirande-
llo durà fins al límit a la posterior i
una mica cínica El turno (1902), i
que aplicarà amb mà de mestre en
descobrir la veta de les tensions en-
tre realitat i ficció, per un banda, i
els vincles entre veritat i mentida en
la creació d’una identitat —sobretot
a la cèlebre El difunt Mattia Pascal
(1904). Al capdavall, més que el dra-
ma vital d’una heroïna, la trama de
L’exclosa és un excusa per dirigir el
comú cap a l’ombra del mirall; i per
desplegar-hi amb gràcia el caràcter
il·lusori de les convencions.

PAU DITO TUBAU

Charles Lamb no devia equivocar-se gaire quan va dir,
cap a l’any 1810, que algunes de les grans tragèdies de
Shakespeare, com El rei Lear, no eren bones per al
teatre: Harold Bloom també ho pensa. És possible que,

en els temps de la tramoia xecspiriana, escenes com la de la
tempesta furibunda de l’Acte III de King Lear es poguessin
resoldre amb un cert conteniment —és a dir, sense exageracions
ridícules—, però al temps del Romanticisme —que Lamb va
conèixer massa bé—, època procliu als temporals, pregons abis-
mes i espadats sobre oceans tumultuosos, aquestes maltempsa-
des degueren ser tan efectistes com de valor dramàtic molt
efímer: avui ja no és factible presentar-les sense que els especta-
dors confonguin l’obra de Shakespeare amb una escena infer-
nal d’Els Pastorets.

Però aquest no és l’únic inconvenient “escenogràfic” de King
Lear: en realitat, també resulta còmica l’escena en què Glouces-
ter (o Gloster) és cegat de tots dos ulls per Cornwall (primer un,
i al cap d’una estona l’altre; no com Èdip, que es cega tot d’una
i sense pausa), com és còmica l’escena en què Edgar diu al seu
pare que l’ha deixat al marge d’un precipici perquè s’hi llenci i
es mati, havent-lo deixat només en un marge amb herba crescu-
da perquè no es faci ni una esgarrinxada: “Però, ¿he caigut o
no?”. Posats a trobar-hi inconvenients, tant a King Lear com a
Hamlet hi ha massa gent que es mor en massa poc temps: a la
primera, hi deixen la vida, en cosa de minuts, Goneril i Regan,
Cordèlia, Edmund i el mateix Lear!

Per això costa tant de portar King Lear a l’escena —llevat
que ho facin els millors actors anglesos, i amb eloqüent
pronúncia—, i per això mateix, atès que l’obra és un enorme
monument literari, és tan passadora una lectura de l’obra, en la
qual, pels efectes d’un imaginari que es desperta, com a les
novel·les, gràcies a les meres insinuacions del text, el lector pot
estalviar-se visions massa grotesques. En aquest sentit, res mi-
llor que una traducció com la que ara presenta Joan Sallent (El
rei Lear, Barcelona, Quaderns Crema, 2008), que posseeix una
gran unitat en el to, en el llenguatge i els registres (amb l’excep-
ció, naturalment, de la figura del bufó).

Llegint-la, i no veient-
la, és paradoxalment
quan arribareu al suc i el
bruc de l’obra; llavors és
quan dues paraules en el
text, darker (Lear:
“Meantime we shall ex-
press our darker purpo-
se”, a l’original, que
amaga un doble sentit

de “plans molt ben guardats” i “plans sinistres”, i authority (la
raó per la qual Kent vol servir el ja desposseït rei Lear, a I. IV).
Es diria que aquests són dos dels efectes verbals més importants
de l’obra: és inútil pretendre esgotar-ne el sentit, com passa
amb tota obra literària de grandesa, i només hi afegirem una
reflexió, al final de l’article.

Que Lear accepti la companyia de Kent només perquè aquest
li atorga “autoritat” desvela des del començament una dualitat
molt dolorosa, que l’espectador i el lector viuran d’una manera
incòmoda: Lear era totpoderós quan conservava unit el seu reial-
me, però serà cada vegada més desgraciat, més boig, més pobre i
més perseguit per les pròpies filles (les dolentes) a partir del
moment que, voluntàriament —d’una manera una mica massa
fancy, també s’ha de dir— decideix repartir el seu poder i el seu
reialme entre les noies: sembla clar que la pobra Cordèlia és la
que menys retòrica ha estudiat, i per això respon d’una manera
poc satisfactòria la pregunta —“M’estimeu?”— d’un pare que
està a punt de fer un regal fabulós a la seva descendència.

Però encara hi ha més coses: que Lear hagi parlat, tres
escenes abans, d’un darker purpose en relació amb el seu llegat
en vida —cosa que, en general, no ha estat aconsellable en cap
moment de la història de la humanitat, perquè llavors els hereus
ja no us tenen cap respecte mai més de la vida— fa planar
damunt tota l’obra, de bell començament, la categoria del sinis-
tre (el famós Unheimlich, de Sigmund Freud), de manera que
espectador o lector ja poden esperar-se allò pitjor de la tan
infausta com generosa decisió del rei: “això acabarà mala-
ment”, ens diem. I Shakespeare, per donar plena satisfacció a
les expectatives que ha creat, fa que, al final de l’obra, hi hagi
aquella gran devastació que hem comentat. Una sola paraula, a
la primera escena, ho justifica.

I un últim suggeriment: a la tragèdia grega clàssica, les
desgràcies es presenten lentament, inesperades, per una llei que
no és pròpiament de causalitat, sinó de l’ordre del destí, és a dir,
d’un ordre sobrenatural. A la tragèdia xecspiriana —vet aquí la
seva grandesa, perquè ell va fer-ho més bé que mai no ho hagi
fet cap autor dramàtic—, el destí sobrenatural queda esborrat
gairebé des de l’inici de l’obra, perquè tothom pot preveure com
aniran maldades segons una llei pròpiament lògica. Ara bé, per
establir un contrast entre la contingència humana i la fúria
aparentment imprevisible del destí, Shakespeare utilitza rara-
ment els déus, i més aviat fa ús d’un altre joc: el que s’estableix
entre la causalitat de la lògica argumental i el caràcter imprevisi-
ble de la naturalesa, tant la humana com la pròpiament dita.
D’aquí, altra vegada, el famós temporal: és a l’obra només per
reblar, hiperbòlicament, metafòricament, la tempesta que sacse-
ja el cor d’un rei molt desgraciat.
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“Llegint ‘King Lear’, i no
veient-lo, és quan s’arriba al

suc i el bruc de l’obra”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

King Lear
JORDI LLOVET

El fil secret de la història
Patrícia Gabancho
La Campana
357 pàgines. 17 euros

1982-2008. Aquestes són les da-
tes de començament i final
d’El fil secret de la història. I
entremig, la vida, la madura-

ció, l’emmagatzematge vital, bio-
gràfic i documental de Patrícia Ga-
bancho (Buenos Aires, 1952), una
catalana nascuda a l’Argentina que
ja va sorprendre amb El preu de ser
catalans, primera demostració que
si hi ha quelcom a dir, si hi ha pòsit
de coneixement, l’estil informal i el
llenguatge planer no tenen perquè
estar renyits amb l’èxit comercial. I,
certament, aquest pòsit acumulat és
la clau d’un llibre que retrata perso-
natges rellevants de la nostra his-
tòria; tots ells especials, hetero-
doxes, que van arriscar —guanyar i
perdre no és el més important—,
alguns coneguts, d’altres menys,
però que van deixar petja, indepen-
dentment de l’a posteriori reconeixe-
ment o no, que, com sabem, depèn

no tant de mèrits sinó de conjuntu-
res, lògiques de poder i altres cir-
cumstàncies.

Qui millor que l’autora per defi-
nir el seu treball: “anecdòtes, petites
escenes, frases, detalls, que ens pre-
senten uns catalans que es van atre-
vir a trencar motllos”. Gerbert
d’Aurillac, Alexandre Deulofeu, Ra-
mon Llull, Nicolau Eimeric, An-
selm Turmeda, Ramón Sibiuda,
Cinto Verdaguer, Francesc Pujols,
són alguns d’aquests catalans retra-
tats per Gabancho. Però ni és això,
ni és només això. El gran què del
llibre, on es nota el pòsit de vida
que dèiem, és en la descripció del
moment històric —medieval, Re-
naixement, Renaixença—, del con-
text polític i social —reis, bruixes,
inquisidors, maçons— on aquests i
tants d’altres personatges duen a ter-
me la seva dèria personal.

A més a més, allò que fa la lectu-
ra especialment didàctica, atractiva,
és la capacitat d’anar amunt i avall,
històricament parlant, així com els
comentaris que l’autora va inser-
tant —segell marca de la casa—

que ens retraten com a cultura i so-
cietat.

Què fan els catalans davant el
Compromís de Casp? “Fan el que
solen fer en els moments decisius de
la història: arribar-hi barallats, que
és un dels estats permanents del
país, potser perquè el poder sembla
provisional i sempre n’hi ha poc”.
Tot plegat empeltat de múltiples re-
ferències bibliogràfiques, malaura-
dament mancades d’un espai de ci-
tació —per a tots els públics també
hauria d’incloure els lletraferits— i
un excés de teca, de massa històries,
personatges i situacions que es que-
den curtes —donen per molt
més!— per manca d’espai.

El fil secret de la història és un
compendi d’heterodòxia catalana,
que ens recorda, especialment als
nascuts i socialitzats en època pujo-
liana, que encara que no ho sembli,
a Catalunya som també país de
rauxa. I que, com ens recorda l’auto-
ra, “sempre, al llarg de la història
l’heterodòxia és la que fa avançar la
cultura i sobretot el pensament”.
Més clar, l’aigua.

Tractat d’heterodòxia
RICARD VILAREGUT

L’escriptor sicilià Luigi Pirandello.
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L’Odissea d’un
misteriós manuscrit
L’autor de l’exitosa novel·la Bal-
zac i la petita modista xiensa, l’es-
criptor i cineasta Dai Sijie, publi-
ca un nou títol, una aventura tragi-
còmica protagonitzada per una jo-
ve francesa que viatja a Bejing per
estudiar xinès. Allà coneix el fill
d’un sinòleg que intenta trobar
una de les parts desaparegudes d’un misteriós ma-
nuscrit, escrit en llengua desconeguda i que, segons
la llegenda, Buda va lliurar als seus deixebles.

Una nit que no havia sortit la lluna. Dai Sijie.
(Traducció al català d’Anna Casassas). Edicions 62.
229 pàgines. 17,90 euros

El detectiu Parker
també parla català
Els seguidors del famós detectiu
Charlie Parker, personatge creat pel
mestre de la novel·la negra John
Connoly, poden llegir per primera
vegada les seves aventures en català.
En traducció de Carles Miró, el
nou llibre de l’escriptor irlandès,

Els turmentats, és un thriller crepuscular que intro-
dueix el lector en universos paranormals i trames
d’abusos sexuals a menors. El detectiu és contractat
per Rebecca, la filla d’un prestigiós psiquiatre infan-
til que va desaparèixer entre rumors d’abusos als
nens que atenia a la seva consulta.

Els turmentats. John Connolly. Bromera. 514 pàgi-
nes. 20 euros

La Diada: història
d’una celebració
Què és el que commemorem avui
els catalans, com cada onze de
setembre? Des de quan es fa
aquesta celebració? El catedràtic
d’Història Contemporània a la
Universitat Rovira i Virgili Pere
Anguera analitza el procés de for-
mació i el desenvolupament de la
festa de la Diada, que va sorgir
de la militància catalanista i va aconseguir un ràpid
arrelament. L’autor ha resseguit la premsa per esta-
blir la cronologia i cartografia de la celebració.

L’Onze de Setembre. Pere Anguera. Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. 416 pàgines. 24 euros

Els efectes ocults del
turisme
Lluny de la mirada tòpica que ens
fa creure que el turisme sempre be-
neficia econòmicament el país visi-
tat, la periodista i activista Pamela
Nowicka ens descobreix els efectes
ocults de la poderosa indústria tu-
rística. L’autora alerta que als paï-

sos del sud, més del 50% dels ingressos per les
despeses que fa un turista sortirà del país on s’han
originat. Nowicka adverteix també sobre l’impacte
mediambiental dels vols a destinacions exòtiques.

Vacances al paradís. Pamela Nowicka. Intermón
Oxfam. 181 pàgines. 17,50 euros

El monstre
Josep Palau i Fabre
Galàxia Gutenberg/Cercle de
Lectors
255 pàgines. 22 euros

Sartre deia que la paraula
humanitat és subsidiària
de la idea de Déu. Abor-
dar la vida i l’obra de Jo-

sep Palau i Fabre (1917-2008)
ajuda a comprendre que la ge-
nealogia dels conceptes sempre
remet a un origen numinós i que
la mítica condemna bíblica del
pecat original té moltes aplicacio-
ns reals. Si acceptem que la idea
de complexitat també inclou
l’ambigüitat i aquestes rectes
guanyades després de torçar la
torsió, podem dir que Catalunya
és pròdiga en figures complexes:
d’Ors, Dalí, Cambó, Sagarra, Es-
priu, Foix, Pla... Els materials au-
tobiogràfics aplegats sota el títol
d’El monstre —la majoria escrits
entre 1984 i 1985, una època en
què Palau i Fabre, amb tota la
raó del món, se sentia molt poc
reconegut— evidencien que no-
més una sola forma del pecat ori-
ginal escapa a la gràcia dels ho-
mes: no haver exercit cap mena
de poder, no tenir una escuderia
al darrere, abordar el pas de la
història en solitari i a contrapeu.
Palau i Fabre no va ser franquis-
ta, ni tampoc un republicà orto-
dox, sinó un individualista. Al
nostre metabolisme cultural sem-
pre li ha costat digerir aquesta
triple condimentació. L’oblit i la
restauració tardana de l’obra im-
mensa de Palau i Fabre resulten
inexplicables sense aquesta cons-
tatació.

El monstre es va publicar per
primera vegada l’any 2005. En
l’edició present s’han inclòs al-
guns paràgrafs que l’escriptor va
afegir posteriorment i també al-
guns articles de caire autobio-
gràfic. El llibre compta amb un
pròleg de Julià Guillamon, crític
literari que, d’una manera tan
pertinaç com sàvia, està culmi-
nant una tasca fonamental en la
nostra cultura: rescatar la litera-
tura catalana de l’exili, baula es-
sencial per connectar generaci-
ons, èpoques, tensions, tradició i
temàtiques literàries truncades.

El monstre es revela com la
declaració d’una persona creï-
ble, és a dir, capaç de noblesa i
contradicció. Fins i tot els triples
salts mortals executats en aques-

tes memòries —sobretot la
quixotesca idea d’infiltrar-se a
Falange per dinamitar el règim
dictatorial des de dintre— impri-
meixen un segell de volubilitat
humana. La llarga desolació per-
sonal que es plasma a El monstre
també emmiralla una desolació
col·lectiva. L’acritud, la modula-
ció testamentària i el sentiment
de pèrdua i manca de reconeixe-
ment són el nervi d’aquest llibre.
Palau i Fabre confessa les dificul-
toses relacions amb una mare
que en cap moment li transmet
estima; relata el seu pas per un
internat on la misèria moral ho
cobreix tot; exhala el seu remor-
diment pel fet de ser un desertor
de l’exèrcit republicà; detalla les
seves activitats per revitalitzar el
desnonat entorn cultural de la
Barcelona de postguerra
—redreçament de la societat
Amics de la Poesia, fundació de
la revista Ariel...; evoca la seva
marxa a París davant de la indi-
ferència de tothom —només el
seu pare i Sagarra li adrecen
unes paraules “veritablement hu-

manes” per aco-
miadar-lo; reme-
mora el descrèdit
que li va compor-
tar la republica-
ció, l’any 1947,
d’un article que
havia publicat a
Solidaridad Nacio-
nal el 1939, i en el
qual l’escriptor as-
sumia les fórmu-
les protocol·làries
de lloança a l’alça-
ment protagonit-
zat per Franco.
Quan torna a Ca-
talunya setze anys
després d’haver-ne
marxat, serà rebut
amb fredor. Viu
en el confinament.
Ha traduït Llull i
Ausiàs March al
francès, i Balzac i
Rimbaud al ca-
talà. És un dels
més grans experts
en l’obra de Picas-
so. Però el gran
poeta alquimista
és relegat a l’oblit
i la seva obra tea-
tral només ha es-
tat resposta amb
desatenció. Tot
l’esperit d’aques-

tes memòries és reactiu. Per això
no és d’estranyar la deriva
antiintel·lectualista quan l’autor
remarca conductes tèrboles en
Carner, Camus i Malraux; ni el
desdeny amb què parla d’Espriu
i Fèlix Millet; ni la voluntat explí-
cita de “desemmascarar i parar
els peus a certa genteta”; ni la
seva admiració per paradigmes
messiànics i rebels com Rim-
baud, Llull, Verdaguer, Erasme
o Artaud.

La lectura d’El monstre ens
aporta dades d’una figura hetero-
doxa dins del marc complex de
la literatura catalana, un àmbit
molt lliurat a allò que Nietzsche
anomenava “persones amb una
naixença pòstuma”. En vida, Pa-
lau i Fabre va haver de suportar
adversitats i silencis agressius. Se-
gons confessa ell mateix la pràcti-
ca de l’onanisme va constituir la
seva “més autèntica defensa”
contra la indignitat que l’assetja-
va. Una via de sublimació que, a
banda d’invertir alguns supòsits
del freudianisme, exposa les car-
nadures de la nostra tradició.

Lleis de la memòria
LUÍS MUNTADA
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Quan sóc a Barcelona, no vaig a plaça, vaig al
mercat. Segurament perquè el mercat a què jo
vaig no és a cap plaça. És el mercat de Gal-
vany, construït entre els carrers de Santaló i
Amigó, Madrazo i Calaf. És un mercat còmo-

de i amb parades on pots trobar gairebé tot el que
busques i de qualitat. Les fruites i verdures de la
Marta, les carns d’en Lázaro, les olives i les conserves
de l’Eulàlia, la xarcuteria alemanya de l’Encarna, el
peix d’en Joan i la Gemma, l’aviram de la Mònica,
abans de la Pepita, que ja s’ha jubilat, són de primera.
I com que ja fa anys que hi vaig, també hi trobo, i és
una pena, la tristesa de la pèrdua de la Lurdes, que
tenia el bacallà més bo del món, morro o penca.

A Girona, en canvi, vaig a plaça, tot i que hi ha un
mercat, un edifici feixista camuflat per les modernitats
de la democràcia. També vaig a plaça a Sant Feliu de
Guíxols, on hi ha pageses de debò amb productes

exquisits, a la plaça de l’Ajuntament. Allà també hi ha
un edifici, preciós, obra de l’arquitecte Joan Bordàs.
És d’aquest mercat, on vaig a plaça, que vull parlar-
los avui. A fora, hi ha les pageses. La Victòria, la
Dolors, la Felícia, amiga meva, que em fa tastar coses
antigues, com diu ella, uns ravenets, llargs i prims,
molt gustosos, els melons de barret de capellà, les
tomates negres, plenes, dolces, sucoses, incomparables
per amanir. La Felícia s’asseu enmig dels seus cistells,
on hi ha flors de carbassó, conills vius, bitxos —l’altre
dia em va dir que qui no ha menjat bitxos no pot dir

que és de Girona—, tomates de cor de bou o de la
pera. Per ella, però, les millors són les negres, que no
ho són, són vermelles i bonyegudes —com més bonye-
gudes més bones, diu. Quan n’és temps, té espàrrecs de
marge, rams d’alfàbrega de fulla grossa, o poms de
semprevives. Té cargols i herbes aromàtiques. La Felí-
cia és rossenca i una mica grassoneta, com la fada de
la Ventafocs —a vegades està voltada de carbasses—,
és de Cassà de la Selva i és lletraferida i té targetes de
visita impreses en suro. La Felícia era amiga d’en
Genís Cano, el poeta. I, és clar, quan veig la Felícia, en
parlem i cauen unes gotes de tristesa enmig d’aquell
esplendor de verdures i hortalisses, dels vermells de les
tomates, dels grocs de cadmi de les flametes de les
flors de carbassó. La Dolors té una mongeta tendra,
fina i deliciosa, carbassonets blancs i suavíssims, pe-
brots virolats. La Victòria, unes prunes clàudies totes
mel, fesolets d’esclovellar, patates amb gust de patata,
apis, porros, cols de paperina quan n’és temps...
M’agrada mirar, i comprar una mica a cada pagesa,
perquè, penso, fan una feina meritòria, ajuden a perpe-
tuar els gustos d’abans que, gràcies a elles, encara són
gustos d’ara.

A dins hi ha el peix. Han tancat un parell de para-
des, però la Sara continua, valenta. Té un peix magní-
fic, cosa que es veu per les cues que a vegades has de
fer, sobretot a l’estiu. Però no hi fa res. Fer cua a la
parada de la Sara és una festa pels ulls.

El poeta Josep Palau i Fabre, l’any 2007. / TEJEDERAS
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