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El somni de la generació de la
II República era tan gran que
encara queden peces per expli-
car. Peces d’una societat en

ebullició, farcida d’iniciatives socials
en tots els àmbits, que sorprèn encara
avui per la seva riquesa i modernitat.
Tot plegat vinculat a una munió d’ac-
tivistes força desconeguts avui, però
que van tenir un notable protagonis-
me per traduir aquella empenta
col·lectiva i convertir-la en iniciatives
concretes. La biografia que presen-
tem encaixa perfectament en aquest
quadre. Roc Boronat és un dels prota-
gonistes concrets d’aquesta empenta,
d’aquest somni, que ha romàs en
l’anonimat públic fins fa ben poc. Bo-
ronat és un dirigent d’extracció popu-
lar que sorgeix de l’activisme d’una
barriada com el Poblenou, que es for-
mà en el que ell va anomenar “barria-
da-família”, que incloïa des d’una
agrupació excursionista a l’ambient
de la fàbrica on treballava o el nucli
de periodistes, gent de teatre i lletrafe-
rits del barri. La peripècia vital del
personatge il·lustra en primera perso-

na com es vivia la política entre els
joves que s’hi iniciaven a la fi de la
Gran Guerra, quan tot es vivia amb
enorme intensitat, i on la vida perso-
nal i els vaivens de la política es confo-
nien. Boronat s’arrenglerà aleshores
amb la gent d’Estat Català, i li va
tocar viure el seu primer exili durant
la Dictadura de Primo de Rivera.

Amb la República arriba l’hora
de la veritat, i Boronat —ja membre
d’Esquerra Republicana—, es conver-
teix en l’impulsor de l’Institut d’Assis-
tència Obrera el 1931, i l’any següent
esdevé comissari de beneficència de
l’Ajuntament de Barcelona. Cada
cop més en contacte amb els proble-
mes socials, dedica els seus esforços a
reflexionar i combatre pràctiques
com la mendicitat, i aposta clara-
ment per l’aleshores nou concepte de
l’assistència social. És en aquest con-
text que Boronat esdevé la peça angu-
lar en la fundació del Sindicat de
Cecs de Catalunya l’any 1934. Es trac-
tava, en definitiva, que els cecs no
haguessin de malviure gràcies a la
mendicitat i les almoines. La fórmula
per generar ingressos fou el Cupó
dels Cecs, que es justificava per l’obra
social que seria capaç de finançar:
ingressos regulars pels cecs, però tam-
bé els serveis que oferia el Sindicat,
com una biblioteca, escola per a cecs,
secció mutual, consultori mèdic o un

taller de cistelleria on guanyar-se la
vida. Tot això formava part del som-
ni republicà per a una societat més
justa. El Sindicat es va consolidar rà-
pidament, i el juliol de 1936, en cele-
brar el segon aniversari, es podia
constatar l’abast de la seva obra i el
reconeixement institucional. Aquell
dia devia ser un dels més feliços de
Boronat, que va rebre un important
homenatge. Una setmana després es-
clatà la Guerra Civil.

En marxar a l’exili, la vida de Bo-
ronat va discórrer com la de molts
altres exiliats: dificultats per refer la
vida, però també per mantenir el con-
tacte amb amics i familiars,que en
aquesta biografia se’ns presenten so-
bretot des de la dimensió més huma-
na. I naturalment, l’exili també és un
lloc per a la confrontació política,
perquè més enllà de creure que tens
la raó ètica, moral i política, l’exili és
una història de perdedors polítics,
amb unanimitats molt fràgils, que sal-
ten pels aires i es converteixen en dis-
sensions molt personalitzades, dins
d’una comunitat petita. El llibre, ben
escrit i documentat, és una aproxima-
ció molt ben trabada on el personat-
ge de carn i ossos va fent intersecci-
ons amb una realitat històrica convul-
sa. Per això és fàcil posar-se a la pell
del personatge, i reviure així unes as-
piracions, un somni, i una època.

M’arriba a la bústia de casa, com a molts amics
d’Enrique Vila-Matas, la invitació a assistir, a l’Am-
baixada de França a Madrid, a l’acte de lliurament
a l’escriptor barceloní de les insígnies de Chevalier

dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. L’orde va ser
instituït per Napoleó I l’any 1802, tot restaurant una tradició
centenària francesa, abolida només durant el període més
crític de la Revolució Francesa. Reben la distinció homes i
dones, francesos i estrangers, que hagin destacat en el terreny
de les armes, de les arts, de les ciències i de les lletres amb
mèrits extraordinaris. Amb tota la pompa que escau, Vila-
Matas rebrà la décoration de mans de l’Ambaixador, si no és
que el mateix President de la República s’acosta a Madrid per
imposar-la a l’escriptor, mentre Madame Nicolas Sarkozy
(que és com sempre s’havia anomenat a França l’esposa d’un
home amb aquests nom i cognom) s’ho mira, distreta, amb
les cames ben juntes, potser asseguda en una butaca princi-
pal. Li donaran una medalla de 37 mil·límetres de diàmetre
(la més gran, la dels comandants, en fa 60), i una cinta que es
porta, convertida en una mena de clavellet vermell, a la
solapa: per sort Vila-Matas duu sempre americana, estiu i
hivern, de manera que li veurem lluir la sinècdoque (pars pro
toto) de la condecoració.

Li he trucat de seguida que he rebut la notícia. Li he dit
que, naturalment, no hi aniria, per evitar les preguntes capcio-
ses dels crítics literaris que creuen fermament que el seu alter
ego, J.LL., és l’autor de tota la seva obra. I he afegit un
comentari: “No et preocupis per rebre la distinció més petita,
la dels 37 mil·límetres, perquè tota la teva producció és i serà
sempre de l’ordre de la mil·limetria”. No s’ha enfadat, com
era d’esperar, perquè és un home d’una positiva
intel·ligència. I he reblat la consideració: “Si pretenen donar-
te les medalles més grosses que vénen a continuació (Official i
Commandant), rebutja-les: allò que t’escau són les talles míni-
mes, perquè tots els teus llibres han nascut al voltant de les
coses menudes”.

I s’ha acabat la conversa. Llavors he pensat en la fastuosa
carrera del meu amic,
molt preuada, per exem-
ple, per crítics tan pene-
trants com José María
Pozuelo i Joan-Anton
Cararac (aquest, ara de-
dicat de ple a l’art de la
jardineria japonesa,
abans crític literari a Le
Périodique de la Cata-

logne Sud). M’ha semblat que l’art literari de Vila-Matas es
fonamenta en el valor que les coses petites tenen als nostres
dies. Acabada l’època de les grans novel·les exhaustives i
extenuants (les de Joyce, Proust, Thomas Mann o Robert
Musil serien les últimes mostres dignes d’aquest gènere), la
literatura narrativa es va trobar en un atzucac: els francesos
van tirar per les formes experimentals que, als anys setanta,
van acabar de legitimar les teories de la revista Tel Quel; els
anglesos, mirant com sempre per damunt de l’espatlla, es van
refugiar en els grans models narratius, que són extraordinaris,
dels seus segles XVIII i XIX; els alemanys van convertir la
literatura, ella especialment entre les arts diverses, en terreny
per redimir el país de les barbaritats comeses pels seus pares
durant la Segona Guerra Mundial. A Espanya, els uns van
tirar per una arquitectura narrativa complicada i una prosa
experimental treballadíssima —com Juan Benet o Sánchez
Ferlosio—, i d’altres van considerar que s’havia acabat el
temps de les grans síntesis i les enormes pretensions. Mirar a
veure què passa en el món, i explicar-ho als lectors d’una
manera tan fragmentària com és esmicolada la realitat de
cada dia, vet aquí l’art literari de Vila-Matas, entre una colla.

En procedir així, se situava en un corrent que posseeix
segles d’existència a les lletres europees: des dels apophthegma-
ta grecs fins als fragments pòstums de Nietzsche, la literatura
del nostre continent és plena a vessar d’obres que consideren
que les totalitats, les summae i les enciclopèdies són una vana
pretensió. Així van escriure tots els moralistes francesos del
XVI i del XVII, i així Friedrich Schlegel i Novalis, de bracet a
la revista romàntica Athenäum, van lloar l’art de la peça
menuda, de la totalitat qüestionada, en els incomptables frag-
ments que van escriure, gairebé com una plantofada a les
ínfules de Goethe, el qual, com sabia bé Joan Fuster, va tenir
hemorroides a causa de l’esforç ingent que li va suposar
l’eterna redacció del Faust, que avui no llegeix ningú. Al
nostre segle, els dos crítics literaris de més gran repercussió
que hi ha hagut, Walter Benjamin i Roland Barthes, tampoc
estaven per grandeses: l’un va escriure uns Fragments d’un
discurs amorós (glossant el Werther, també de Goethe, per
cert) i l’altre volia coronar la seva carrera amb un bagul
feixuc, ple a vessar de citacions dels altres, gairebé seguint al
peu de la lletra la idea d’enciclopèdia del saber presentada per
Flaubert al final de Bouvard et Pécuchet, l’any 1880. Sempre
ens ha semblat que Vila-Matas procedia de Mart; però la seva
literatura és un reflex perfecte del valor de les coses menudes i
la impossible narració total al nostre temps. O de qualssevol;
perquè ja ho deia Plini el Vell: “Cum rerum natura nusquam
magis quam in minimis tota sit” (Hist. Nat., XI, I, 4).

CARLES SANTACANA

El somni d’un món més just

“Sembla que vingui de Mart,
però Vila-Matas és un signe

del nostre temps”

Per què vivim als afores
de la ciutat
Peter Stamm. Il·lustr. Jutta Bauer
Tàndem
44 pàgines. 15,50 euros

Per què vivim als afores de la
ciutat és un llibre il·lustrat que
l’editorial Tàndem, amb una
nota a la contracoberta, fa bé

de fixar l’edat de 9 anys a partir de la
qual és recomanable de llegir, però
no el límit d’edat fins que es pot abor-
dar. Pertany a aquella família de lli-
bres i àlbums il·lustrats, publicats els
darrers temps, que aparentment sem-
blen adreçar-se a un públic infantil,
però que en el fons van dirigits i arri-
ben a un públic d’edats i sensibilitats
diverses, alguns del quals són consu-
midors i amants del llibre com a ob-
jecte bonic, del llibre on il·lustració i
text van de bracet per sumar un con-
junt de gran bellesa.

En aquest cas, l’objecte-llibre es
mostra atractiu, encara que no a pri-
mera vista. La seva bellesa és fina,
prima i delicada com el traç que fa
servir la il·lustradora alemanya Ju-
tta Bauer (Hamburg, 1955) en els
seus dibuixos i que recorda el que
fan els infants. Per veure-ho clar, tan
sols cal observar-ne la coberta. Si
crida l’atenció del possible compra-
dor és per l’ampli fons de color verd

clar que l’habita, a sobre del qual hi
ha tan sols les figures d’uns personat-
ges minúsculs i relaxats a sota d’una
taula, que per apreciar-los cal apro-
par-hi el nas fins a gairebé un pam
de distància. Bauer és reconeguda
internacionalment per obres que ha
escrit i ha il·lustrat, tan interessants
com El ángel del abuelo (2002), La
reina de los colores (2003), o bé, Ma-
recrits (2004), totes elles traduïdes i
publicades a l’Estat espanyol per edi-
torial Lóguez.

El seu traç tan simple, la postura i
les expressions sovint surrealistes
que dóna als integrants de la pecu-
liar família protagonista, les figures
minúscules i les composicions senzi-
lles, casen amb l’estil que utilitza l’au-
tor del text, Peter Stamm (Weinfel-
den, Suïssa, 1963) en la seva primera
incursió en la literatura infantil. Es-
criptor considerat una de les veus
singulars i més valorades de la narra-
tiva europea actual i autor de llibres
com Agnes (Quaderns Crema,
2001), o bé, Tal día como hoy (El
Acantilado, 2007).

Per què vivim als afores de la ciu-
tat és un catàleg d’habitatges i espais
on viure, alguns de possibles i reals
com la casa del llum blau, un hotel, o
el sota de diversos ponts, i d’altres
d’impossibles i fantàstics com l’en-
lloc, el barret d’un oncle o el violí

d’una tia, un somni,... A l’esquerra
de cada doble pàgina, un text breu
que descriu l’espai que la família ha
escollit per viure, amb una minuciosa
il·lustració en llapis sota del text, i a
la dreta, una il·lustració en color que
recrea allò descrit en el text. A la
pàgina següent, la mateixa composi-
ció per bastir l’habitatge al qual, per
un motiu o un altre, els protagonistes
s’han traslladat, i així fins a divuit
tipus de casa. Peter Stamm utilitza
una prosa sintètica, de frases breus,
amb una enorme capacitat per crear
imatges poètiques i suggerents, ple-
nes d’imaginació i també d’absurd.
“Quan vivíem al somni, les coses me-
nudes eren grans i les grans, menu-
des. Tot es movia i de vegades vèiem
elefants... No podíem olorar res,
però podíem veure les olors...”.

Stamm combina, amb una gran
mestria, la realitat més de cada dia
i palpable amb una fantasia quoti-
diana i propera, assolint una barre-
ja tan precisa que es fa difícil distin-
gir on comença l’una i acaba l’al-
tra. Tampoc és la funció del lector
descobrir on hi ha les fronteres en-
tre el real i el fantàstic, sinó segura-
ment la d’assaborir un divertimen-
to tan simpàtic i absurd com bell i
suggerent, i sentir-se convidat a
imaginar nous llocs on habitar i
viure-hi com a casa.

Una de les il·lustracions de Jutta Bauer del llibre Per què vivim als afores de la ciutat, de Peter Stamm, publicat per Tàndem.
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Les coses menudes
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Si és que hi ha cases d’algú
PEP MOLIST
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Un periodista i una
‘hacker’ volen acció
Els antiherois de la novel·la negra
Els homes que no estimaven les do-
nes, de Stieg Larsson (un dels grans
èxits de la temporada) no són els
habituals detectius de passat obscur
i futur incert, sinó un periodista
condemnat per difamació i una hac-
ker que llueix tatuatges i pírcings.
Amb aquests protagonistes, de l’espionatge industrial
a les històries d’amor al límit només hi ha un pas.

Els homes que no estimaven les dones. Stieg Lars-
son. Traducció d’Alexandre Gombau Arnau i Núria
Vives. Columna. 625 pàgines. 22,50 euros

Els plaers amb accent
francès de Comadira
Narcís Comadira mai ha amagat la
seva passió per França, pels petits i
grans plaers, tant culinaris com cul-
turals, que provenen del país veí.
Aquesta fascinació queda ben reflec-
tida al recull de textos aplegats a

Dies de França, alguns dels quals van aparèixer primer
al Quadern, concretament a la secció que l’autor signa
en aquesta mateixa plana. A més de records i de les
seves experiències a París, les peces literàries de Coma-
dira també parlen d’artistes i escriptors que han mar-
cat la seva carrera.

Dies de França. Narcís Comadira. Ara Llibres.
187 pàgines. 15,95 euros

Un clàssic per
als lectors d’ara
Editorial Barcino, segell de la
Fundació Lluís Carulla, vol
apropar la cabdal obra poètica
d’Ausiàs March als lectors
d’avui amb l’antologia Per ha-
ver d’amor vida, recull comen-
tat per Francesc J. Gómez i Jo-
sep Pujol que es dirigeix al
gran públic i no als erudits. El llibre conté 37 poesies
on Ausiàs March reinventa el llenguatge de la tradi-
ció cortesa i aconsegueix dominar un art on la conci-
sió, la bellesa i la lucidesa introspectiva van de la mà.
L’amor apareix ací no només com un ideal, sinó
també amb tota la força pròpia de les passions.

Per haver d’amor vida. Ausiàs March. Editorial
Barcino. 389 pàgines. 20 euros

Prat de la Riba
i el seu temps
Com han tractat els historiadors la
figura d’Enric Prat de la Riba? Com
era el context europeu en el qual va
viure el primer president de la Man-
comunitat de Catalunya? Quin és el
llegat que ha deixat el seu catalanis-

me polític? A aquestes preguntes dóna resposta l’as-
saig Prat de la Riba i la historiografia catalana, de
Giovanni C. Cattini, on es repassa l’acció de Govern
de Prat de la Riba i les claus que permeten entendre-
la millor, com la seva formació intel·lectual.

Prat de la Riba i la historiografia catalana. Gio-
vanni C. Cattini. Afers. 369 pàgines. 19 euros

Periodisme? Permetin!
La vida i els articles
d’Eugeni Xammar
Quim Torra
Símbol Editors
300 pàgines. 22 euros

Any 1933: el jove reporter
Domènec de Bellmunt es
treu el barret davant “les
dues primeres figures del

periodisme català”: Pla i Xam-
mar. 1970: un altre jove periodis-
ta, Joan de Sagarra, també l’agi-
ta: “Parlo del més gran periodis-
ta del país —o un dels més grans
si més no— un home de vuitanta
anys que viu a Granollers i es diu
Eugeni Xammar, i ningú no en
sap res. Això és molt greu!” Sí,
és el salt mortal. La Guerra Ci-
vil i el franquisme, com a bons
professionals dels Serveis Fune-
raris, enterren la realitat.

El cas Eugeni Xammar
(1888-1973) si no es tracta d’un
miracle poc li falta, perquè es-
tem davant d’una resurrecció.
Ara mateix, Xammar li deu es-
tar fent pam i pipa al seu amic
Josep Pla. El de Llofriu li va
profetitzar que restaria
“inèdit”, ja que no guardava res.
A banda, el de l’Ametlla del Va-
llès va passar la major part de la
vida a l’estranger, esdevenint un
periodista virtual, només amb
rostre de tinta de paper i sucat
per l’oli de la llegenda i el vina-
gre de la polèmica.

Avui Xammar reviscola, fa
cara lluenta i si parlés engegaria
aquell ventallot de 1924: Perio-
disme?Permetin!, ara, títol de la
primera biografia del periodista
més internacional d’aquest país.
La resurrecció s’ha fet pel tradi-
cional sistema català: encenent
un ciri darrere un altre, això vol
dir: la tossuderia de Josep Badia
per fer-li dir les seves memòries;
la tasca de Quaderns Crema (els
diversos reculls d’articles; les
cartes amb Pla; les reedicions de
les memòries) i, clar, els ciris dels
xammarians d’avui: Casasús;
Pla; Cuito; Pons; Espadaler...

El 2008, Quim Torra, autor
d’aquesta biografia, practica la
reanimació al revés. Primer mi-
rem el cos boca amunt. Per fer-
se una idea ràpida de Xammar
donin una ullada a l’índex:
l’Ametlla; Barcelona; París,
Londres; Buenos Aires; Ma-
drid; Ginebra; Berlín; Nova
York; Washington... I darrere
més ciutats, desenes de diaris,

ambaixades, governs, noms i
noms... Xammar és el món. Un
“superperiodista” (Pla, dixit), la
gènesi d’un Clark Kent que surt
disparat cap al cel, per mirar la
terra, com si fos un mapa, amb
llums de neó, darrere els quals
hi ha notícies, que esperneguen
com sardina fresca, i que Súper-
Xammar olora i torna, volant,
per endreçar: veloçment, breu-
ment, clarament, agudament.
Són els poders del periodisme
modern, la capa del periodista
total, global: el salvador del
caos diari.

Sí, aquest és Xammar, però
també n’hi ha un altre. Torra
l’ha anat a buscar, a desenterrar,
a tornar-lo a la vida. Va, girem
el cos boca avall. Guaitem el jo-
ve periodista, que fa els primers
trets de paper a Tralla i Metra-
lla; el de les sonades cròniques
musicals a El Poble Català; el
dels reportatges, de barretada, a

la Primera Guerra Mundial; el
cronista social de nata i pebre de
baronesses i hipòdroms; els arti-
cles, de monument a la llibertat
d’expressió, al Be Negre; les pe-
ces que electrifiquen l’exili ca-
talà i l’interior... Les cartes amb
Tarradellas; Rafael Tasis; Fer-
ran Cuito; Obiols-Rodoreda;
Carles Esplà, tots ells docu-
ments inèdits, sepultats.

La feinada és grossa; les pala-
des de terra no caben en les ra-
ses que vigilen els jubilats. Torra
descolga, vol trobar el negatiu
de les memòries de Xammar.
Aquí veiem el Xammar més invi-
sible d’un individu ja invisible.
Però encara queda clissar el
Xammar que va escriure als dia-
ris espanyols; sud-americans;
britànics, el diplomàtic; el tra-
ductor; el conspirador... El no te
l’acabaràs mai, perquè Xammar
és digital: milions de píxels.
Xammar sempre és el futur.

Ressuscitant un superperiodista
FRANCESC CANOSA FARRAN
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El dia 9 de setembre va fer cent anys del naixement
de Cesare Pavese, un dels autors que va marcar
poderosament la joventut de la meva generació.
Poeta, autor d’una poesia personal, fins i tot pel

que fa a la mètrica —escrivia en un ritme anapèstic
marcat—. Poesia narrativa, en la qual va esbossar, en
petits formats, els temes de les seves novel·les. Aquesta
poesia va ser el primer que va publicar, amb el títol de
Lavorare stanca. Sí, treballar cansa. I ell, en la seva curta
vida, va treballar molt. Lector i assessor de la mítica
editorial torinesa Einaudi, traductor —va ser autor
d’una esplèndida versió de Moby Dick—, novel·lista i
assagista, es va prendre l’escriptura com un ofici, i també
la vida: el seu dietari porta per títol justament Il mestiere
de vivere.

Fa anys vaig visitar el seu poblet natal, Santo Stefano
Belbo, a les Langhe, prop de Torí, aquella ciutat freda

sota les muntanyes, com va escriure ell mateix. És un
poblet de pagès on la gent es dedica al conreu de la vinya.
Recordo una plaça esventrada amb una església volumi-
nosa dels anys vint, d’un classicisme feixistitzant, com
sortida d’una pintura de Mario Sironi. I també recordo,
en aquella plaça, un bar una mica tronat que es deia La
luna e i falò, títol d’una novel·la d’aquell noi del poble
que s’havia fet famós. I, és clar, també recordo la seva
casa natal, una caseta de no res, de dues plantes, amb un
jardinet minço al davant, amb uns cedres novençans que

ombrejaven un bust del poeta. I si dic del poeta és perquè
ell es tenia bàsicament per poeta. Així, va escriure al seu
dietari: La mia parte pubblica l’ho fatta —ciò che potevo.
Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le
pene di molti. Ara, aquesta frase està gravada en una
làpida a la seva casa buida —hi ha un museu al pis de
dalt i una enoteca als baixos—. Recordo que era un poble
també buit, silenciós, immòbil. I enllà, els turons, els
immortals turons de les seves novel·les i els seus poemes.

Qui es recorda ara, aquí, de Cesare Pavese? Qui es
recorda dels seus llibres? Potser és que la seva va ser una
personalitat equivocada, vull dir que el món no va anar
cap on el portaven les seves dèries. “Àrdua transformació
d’un mateix en jo dantesc, simbòlic, quan els propis pro-
blemes radiquen en una experiència tan individual com
és la de la ciutat-campanya i totes les transfiguracions
arriben només a símbols psicològicament individuals.
(La vinya, el cel darrere, els arbres fruiters, les canyes, els
pallers, s’alcen com a màxim fins a un absolut d’utilitat
laboriosa. Prova que estàs perdut ho és el fet que busques
desfogar-te en la potència màxima d’aquestes figuracions
o en la riquesa —carxofenca— dels seus estrats sobrepo-
sats. Si ningú més té aquestes figuracions, vas servit.)” Sí,
anava servit, i això, l’adonar-se d’això, potser més que els
seus desastres amorosos i la seva solitud, va ser el que el
va empènyer a la sobredosi de somnífers, en aquell hotel
de la plaça Carlo Felice, de Torí.

COLLS I PUNYS

Pavese
NARCÍS COMADIRA
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