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L’any 1979 Joan Casas va
guanyar el premi Víctor Ca-
talà amb el recull de contes
Pols de terrat, un aplec de re-

lats escrits en clau autobiogràfica, pu-
blicat el 1980 per Selecta i reeditat el
2006 per Empúries. Fa, doncs, exacta-
ment vint-i-vuit anys que Joan Casas
(L’Hospitalet, 1950) no publicava
cap llibre de narracions. Ara, amb el
recull de contes titulat Fora de casa,
aquest escriptor trenca un dilatat si-
lenci en la seva faceta com a narra-
dor. Mentrestant, al llarg d’aquestes
gairebé tres dècades, Casas ha publi-
cat sis llibres de poesia, estudis litera-
ris, obres teatrals, crítiques de teatre,
diverses monografies sobre L’Hospi-
talet i ha fet múltiples traduccions.

Tot i que els cicles de creació que-
den supeditats a la naturalesa de cada
escriptor, els llargs silencis editorials
solen comportar dos riscos: la precipi-
tació i l’essencialisme. Quan un escrip-
tor fa molts anys que no publica, pot
caure fàcilment en la precipitació, és
molt més propens a sucumbir al dra-
matisme que imposa el pas inexora-
ble del temps i, per tant, a malmenar
amb una decisió “d’última hora” una
obra que (encara) necessitava més ma-

ceració i assaonament. L’essencialis-
me, l’afany de voler escriure un llibre
com aquell qui llega un testament lite-
rari, és l’altre gran risc, un factor que
explicaria l’existència d’algunes obres
críptiques, retroalimentàries i afecta-
des d’un barroquisme inoperant, sen-
se els necessaris corrents de respiració
interna i tensió narrativa que exigeix
el conte. El domini tècnic de Casas fa
que Fora de casa no degeneri en cap
d’aquests dos defectes, per bé que la
barreja de tons i de gèneres expressa-
da en aquests trenta-cinc contes inten-
sifiqui en alguns passatges
—repeteixo: només en alguns
passatges— la idea de trobar-nos da-
vant d’una precipitada resolució de
pastitx.

Per damunt de tot cal aplaudir la
via estètica empresa per Casas, el seu
instint per aturar-se en els meandres
de la realitat i, d’una manera subtil i
corrosiva, desplegar narracions on
impera la profunditat psicològica, la
gestació d’una atmosfera surreal i
una gran mestria a l’hora de dissec-
cionar arquetips socials: amants, ofi-
cinistes, divorciats..., la majoria d’ells
éssers escèptics que s’escuden en una
ironia mordent i alhora molt tendra.
A Fora de casa hi trobem una bigar-
rada mescla de registres, des de peces
inspirades en un model àtic (El car-
rer d’Arquíloc), passant per microre-
lats, diàlegs, proses que semblen re-

verberacions dels vells romanços de
cec, trames que despleguen una teo-
ria de la lectura (Demolició), compo-
sicions de naturalesa onírica (Nostàl-
gia), fins a delicades modulacions
d’alguns clàssics literaris (La cel·la
de Pròspero, on s’inverteix una inter-
pretació proverbial de La tempesta
de Shakespeare; Utopies, que sembla
concebuda a l’empara del to antiutò-
pic i desactivador amb què Fernan-
do Pessoa escriu El banquer anarquis-
ta; o (Tragi)comèdia, on es recrea
un cèlebre conte de Monterroso). Ca-
sas ordeix un edifici literari atapeït
de simetries i empedrat de matisos,
perquè el lector s’hi perdi i s’hi retro-
bi. Amarant-se d’una consciència de
palimpsest, la literatura d’aquest au-
tor s’alia amb l’enjogassament i con-
voca la intel·ligència. D’aquest aplec
només cal discutir la llargària excessi-
va d’alguns contes (com El falcó) o
la culminació de relats com Fora de
casa o Sorpresa, afectats per un final
que representa una baixada de voltat-
ge amb relació al nus de l’argument.
Pel que fa a la resta, només cal fruir
amb aquestes proses, que ocupen un
lloc singular, exclusiu, en el variat fris
d’estils que trobem en la literatura
catalana actual. Ara, per a gaudi del
lector tractat com a ésser intel·ligent,
només cal desitjar que la nova expan-
sió creativa de Casas en el camp nar-
ratiu no sigui gaire espaiada.

LLUÍS MUNTADA

La victòria de Barack Obama en les eleccions presidencials
del passat dimarts als Estats Units deixa en l’aire una
pregunta que planava damunt aquesta possibilitat des
del moment mateix que va decidir presentar-se als comi-

cis: ¿pot un negre convertir-se en president dels Estats Units? En
una visita recent a Barcelona, l’escriptor nord-americà Paul Aus-
ter deia que si Obama no resultava elegit, això es deuria sola-
ment al fet que era de raça negra. Perquè, evidentment, era més
jove i dinàmic que el seu contrincant; s’ha situat, relativament,
en l’altre cap de la política frèvola i desprestigiada de George
Bush; el seu programa socialitzant resulta més atractiu per a la
immensa massa de votants de la classe mitjana nord-americana;
té projectes una mica sensats respecte a l’embolic iraquià, etcète-
ra. Tot a favor seu, menys la negror.

La nostra opinió és que Obama ha estat elegit per la majoria
dels ciutadans nord-americans justament perquè és negre. És
sabut que en aquell país ocupa un lloc preeminent el fet que un
candidat —a la feina que sigui, des de president de la nació fins a
venedor d’electrodomèstics— ha de posseir carisma, paraula
que deriva del grec kharixomai, “concedeixo una gràcia” o “com-
plac”. Posats McCain i Obama l’un al costat de l’altre resultava
clar que el primer posseïa només una envellida pàtina d’herois-
me (semi-déu de la guerra de Troia-Vietnam), mentre que el
segon posseïa sens cap mena de dubte un carisma homologable
al que van tenir John F. Kennedy, en menor mesura Bill Clinton,
i en errada percepció, el mateix George Bush, que no deixava de
ser (almenys fa quatre anys) un home amb qui semblava que es
podia beure, sense perill, una cervesa a la taberna.

La qüestió resideix ara en analitzar com és possible que un
negre (encara que ja n’hi ha hagut, especialment als Estats Units,
proveïts de tal gràcia, com Martin Luther King) s’hagi pogut
convertir en president d’una màquina tan imponent, i de meca-
nismes polítics tan eficaços, per lúgubres i sinistres, com la de
l’administració washingtoniana. El nostre punt de vista és que ja
feia massa anys que els presidents blancs amb suposat carisma, o
amb un carisma atorgat a priori, no van estar, per dir-ho així, a

l’altura: Kennedy en-
viant els fills d’Amèrica
a morir a Vietnam, Clin-
ton fent veure que entre
la seva dona i ell no ha-
via passat res després de
les reiterades fellatii es-
devingudes al despatx
ovalat, Bush cometent
tota mena de disbarats i
portant el seu país a la
ruïna.

Es necessitava un home amb carisma, doncs, com ja s’ha dit
que és imprescindible en un país de venedors ambulants, xerra-
meques, predicadors i sermonaires, però el color blanc ja estava
gastat o s’havia tornat groc per culpa d’un ús excessiu, i sens
dubte infructuós, de tota mena de lleixius. Si el color blanc ja no
donava de si, llavors, ¿per què no provar a veure què succeïa amb
el color negre, que al cap i a la fi és un color més sofert? Més
encara en el cas d’Obama, en la pell del qual s’endevinen restes
esporàdiques del color blanc que les lleis de Mendel per força
deuen atorgar-li.

Però encara hi ha més coses: si els jueus també l’han votat,
llavors, ¿no tindrà alguna cosa a veure aquesta elecció d’un
candidat negre amb el fet que el gran fundador del monoteisme,
és a dir, Moisès, devia de tenir la pell d’un color molt semblant al
d’Obama, o aproximat, tota vegada que Moisès —com Sigmund
Freud va presentar en feliç hipòtesi—, pare d’Israel, no era jueu
sinó egipci? Si el fill acolorit d’un, o dos egipcis va poder conver-
tir-se en el líder més important de tota la història del monoteis-
me blanc (teisme que, fet i fet, és una forma religiosa equivalent
al presidencialisme dels Estats Units), ¿no podia Obama conver-
tir-se en el líder d’aquesta forma subsidiària de religió amb un
Déu únic que és la democràcia americana?

Recordem igualment què diu el Càntic del Càntics de l’esposa
negra enamorada de l’espòs blanc: “Nigra sum sed formosa”, és
a dir, “Sóc negra, però (i) guapa”. És sabut que els jueus van tenir
treballs a acceptar aquest llibre com un dels llibres canònics de la
Bíblia, però al final ho van fer, i allà ha quedat. De manera
semblant, els nord-americans han trigat molt de temps a acceptar
que es pot ser “niger, sed formosus”, “negre, però formós”; i, un
cop han acceptat aquesta evidència (vegeu, si no, com li agrada-
ven a Leni Riefensthal, malgrat les teories racistes de Hitler, els
massaï, homes negríssims que tomben d’esquena), no han tingut
cap inconvenient, sinó tot el contrari, a elevar-lo a la categoria de
profeta, una mena d’equivalent de Moisès conduint el seu poble a
la terra promesa. Semblava que les qüestions religioses havien
abandonat els nostres temps de secularització, però vet aquí que
els nord-americans s’han lliurat a la creença que Barak Obama,
com un nou Moisès, els portarà un bon dia a les envistes de la
terra regalada: “Moisès va pujar de les planes de Moab al mont
Nebó, al cim del Pisgà, davant de Jericó, i el Senyor li va fer
contemplar tot el país: la regió de Galaad fins al territori de la
tribu de Dan, els territoris de Neftalí, d’Efraïm i de Manassès, i
tot Judà fins al mar Mediterrani...”, Dt 34, 1-2. Això sí: com
Moisès, és probable que Obama no arribi a passar el Jordà per
veure aquesta terra plena de prosperitat: “Te l’he fet contemplar
amb els teus propis ulls, però no hi entraràs”, Dt 34, 4.

La creació d’una atmosfera

Daniel Cardona Civit
(1890-1943). Una biografia
política
Fermí Rubiralta Casas
Editorial Afers
228 pàgines. 24 euros

Retratar la vida i circumstàn-
cies d’un personatge per ex-
plicar, al mateix temps, una
època i un context social.

Aquestes són, sens dubte, les atribu-
cions que tota bona biografia ha de
tenir, i que en el cas que ens ocupa
són executades amb precisió acade-
micista d’algú com Fermí Rubiralta,
bon coneixedor, amb permís d’Ulce-
lay de Cal, del vessant més radical
del nacionalisme català de principis
del segle XX. Autor de l’impagable
biografia de Joan Cornudella, Rubi-
ralta ens mostra “la globalitat, com-
plexa, misteriosa, rica i polièdrica fi-
gura d’aquest veí de Sant Just Des-
vern”, en paraules de l’arxiver i prolo-
guista Jordi Amigó.

Fill de casa bona, Daniel Cardo-
na fou un de tants saltataulells
socialitzats políticament a recer de
Martí i Julià —fundador de la Unió
Catalanista—, de qui n’heretà l’espe-
rit, la intenció i la capacitat de liderat-
ge. Enlluernat de per vida per l’aixeca-
ment irlandès de 1916, impulsor de
múltiples capçaleres periodístiques, ri-
val —i fins alter ego— polític de Fran-
cesc Macià, ànima d’organitzacions
paramilitars com Nosaltres Sols!, ins-
pirador de tot tipus d’iniciatives de
caràcter insurreccional i fundador
del Front Nacional de Catalunya,
Cardona és, encara ara, una referèn-
cia històrica del —i per al— naciona-
lisme radical català, que veu en la
seva intransigència, en el seu compro-
mís vital i en la seva senzilla però
radical estratègia per aconseguir l’ob-
jectiu independentista, el camí que
precisament no ha seguit el gruix del
nacionalisme nostrat. Però no se’n va-
gin que encara n’hi ha més: activista
empedernit, partidari de l’acció direc-

ta i armada com a eina per “defensar
fins a les darreres conseqüències el
drets de la nació catalana”, interclas-
sista instrumental, enemic de pactis-
mes, plantejaments confederals i al-
tres revolts o camins que no vagin
directe al gra, l’hiperactiu i paradoxal-
ment parapolític Cardona fou també
alcalde —i segons les cròniques, un
bon alcalde— de Sant Just Desvern. I
és que malgrat la seva frepant intran-
sigència en les actituds, que, dit de
passada, li valgueren un parell d’exi-
lis i més d’una estada a presó, Cardo-

na, segons inter-
pretació genero-
sa de l’autor,
“era partidari
d’un tipus de na-
cionalisme entès
com a ideologia
d’abast univer-
sal, per a l’allibe-
rament i la recer-
ca del benestar
col·lectiu i indivi-
dual, de caire de-
fensiu i d’arrel
profundament
democràtic”.

Per tot això
no és estrany
que el poeta Pa-
passeit li dedi-
qués més d’una
glossa, que Jo-
sep Pla, davant
un escrit de Car-
dona, afirmés
que és “la fulla
de política sub-
versiva més di-
recta que s’ha
fet a Catalunya”
i que el mateix
Rubiralta li ator-
gui el paper de
co-protagonis-
ta, juntament
amb Macià, de
la configuració i
lideratge del se-

paratisme català d’entreguerres.
Un Rubiralta que fa tota una de-
mostració d’intransigència, en
aquest cas metodològica, citant, de-
mostrant i referenciant tot allò que
afirma, potser amb un excés de po-
sitivisme que pot fer tirar enrere el
lector no avesat a la literatura cien-
tífica, però que no li resta valor,
ans al contrari, a un llibre que en
consonància amb l’editorial que el
publica, compleix amb escreix la
seva funció: explicar-nos, amb ri-
gor, la història.

“Els nord-americans han
trigat molt de temps a
acceptar que es pot ser

negre, però formós”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Obama i Moisès
JORDI LLOVET

Intransigència en estat pur
RICARD VILAREGUT

Emblema de la secció escolar de Nosaltres sols!
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Una faula contra el
capitalisme emergent
Aparegut per primer cop en una re-
vista juvenil, aquest relat d’Alexan-
dre Dumas és protagonitzat per ani-
mals. Es tracta d’una mena de faula
on també hi intervenen els humans:
són personatges a través de les quals l’autor narra les
seves vivències i les dels seus amics artistes. Dues his-
tòries paral·leles en què Dumas critica la societat del
seu temps, que tendeix a un capitalisme sense treva,
representat pel capità Pàmfil, un heroi intrèpid i gallard
que no dubta a afrontar els màxims perills si després
n’obté un benefici. Traducció i pròleg M. Carme
Figuerola.

El capità Pàmfil. Alexandre Dumas. Pagès edi-
tors. 272 pàgines. 18 euros

Dues poetes russes
La poesia d’Anna Akhmàtova
(1889-1966), elegant i clàssica, i la
de Marina Tsvetàieva (1892-1941),
més original, inclassificable, un crit
fet poesia. L’obra d’aquestes dues
poetes russes, i també un recorre-

gut per les seves trajectòries vitals, s’ofereix al lector
català en aquesta edició de butxaca amb traducció
de Maria-Mercè Marçal i de Monika Zgustova. Es
tracta d’una reedició del volum que Proa va publicar
el 2004 i que Zgustova ha concebut com un homenat-
ge a Marçal, que va morir el 1998.

Poema de la fi / Rèquiem. Marina Tsvetàieva/ Anna
Akhmàtova. Labutxaca. 189 pàgines. 8,95 euros

Sobre el Rector
de Vallfogona
Del rector de Vallfogona se
n’han explicat multitud de lle-
gendes i anècdotes. Aquest tre-
ball de Domènec Corbella les
recull, però va molt més enllà:
fa una biografia actualitzada i
recull els episodis històrics i els
documents més destacats, alguns d’ells inèdits, sobre
Francesc Vicent Garcia, que entre 1607 i 1623 va ser
rector de Vallfogona i no solament es va distingir dels
altres capellans per les seves iniciatives pastorals, so-
cials i culturals, sinó que va destacar també pel seu
talent literari, esdevenint un dels principals poetes del
barroc català.

El Rector de Vallfogona. Domènec Corbella. Fa-
rell. 143 pàgines. 16 euros

‘Outlets’, una guia
i consells pràctics
Per als qui els agrada lluir les primeres
marques de moda, però no estan dis-
posats a pagar-ne els prohibitius preus
que valen a les botigues convencio-
nals, els serà molt útil aquesta primera
guia d’outlets de Barcelona. Elisenda

Camps elabora un índex detallat d’aquests establiments,
que tant estan proliferant, on es ven roba, complements
o articles per a la llar de les grans firmes, de temporades
anteriors i amb descomptes considerables. Amb consells
pràctics per anar d’outlets amb garanties d’èxit.

Luxe Low Cost. Elisenda Camps. Ara Llibres.
135 pàgines. 12,95 euros

Cada castell i totes
les ombres
Baltasar Porcel
Edicions 62
414 pàgines. 21 euros

La ressonància mediàtica i
el crèdit literari de Baltasar
Porcel (Andratx, 1937) no
necessitarien de la ratifica-

ció d’un premi literari, però li
n’han donat un de nou per aques-
ta última novel·la, el Premi Sant
Joan Caixa Sabadell 2008. És
econòmicament luxuriós (o “amb
una dotació de primera línia”,
com diu la pàgina de crèdits del
llibre) i el decideixen una munió
d’autoritats conjurades en jutjar
“amb independència de modes li-
teràries i sense imperatius comer-
cials”, segons diu la mateix nota.
El jurat el formen respectats ex-
perts com ara Alan Yates, i autors
que han estat sovint també crítics
com Pere Gimferrer, Vicenç Villa-
toro i Valentí Puig (que va
guanyar el mateix premi el 2006
amb una novel·la de poca volada,
La gran rutina).

La rotunditat dels noms com-
plica la comprensió. No sé ben bé
entendre que aquest premi hagi
consagrat (amb aquest llibre) un
escriptor reconsagradíssim a les lle-
tres catalanes. L’hauran premiat
perquè no hi havia cap altre text
millor, però això és un indici terro-
rífic de la incapacitat de la novel·la
catalana, o és un indici pitjor enca-
ra de la manca de fluïdesa i salubri-
tat del seu sistema de premis. Això
no és responsabilitat de l’escriptor,
evidentment, que ha escrit algunes
de les millors novel·les de la demo-
cràcia, molt lluny dels nivells d’exi-
gència, potència i efectivitat
d’aquesta, que sembla precipitada-
ment enllestida i mandrosament
imaginada. L’autor ha estat recent-
ment fustigat pel càncer i si no
m’erro l’escriptura va estar inter-
rompuda pel tractament i conti-
nuada després de la convalescèn-
cia i la recuperació. Era difícil pre-
sumiblement en aquestes condici-
ons construir un text més satisfac-
tori i que toca al present immediat
(Sarkozy, per exemple, ja és el cap
de l’Estat francès, tot i algun equí-
voc anacronisme).

És una novel·la fluixa, amb des-
nivells d’escriptura i d’intensitat,
amb una sintaxi poc acurada i una
general desatenció pels personat-
ges. Els desequilibris en un altre
autor valdrien com a símptomes
d’incompetència però no és el cas:

la llengua és rica i fibrosa a talls, i
ho són les anàlisis dels personatges
a estones, però això és massa poc
per fer un bon Porcel. Té trets ba-
rojians d’escriptura i de planteja-
ment (però també s’acosta a la
novel·leria tova de l’Antonio Gala
i de vegades a les telesèries casola-
nes), i toca al vessant de la sàtira
costumista que de tant en tant
practica la literatura catalana, i el
mateix Porcel, sense la fortuna de
clàssics com el Sagarra de Vida pri-
vada (l’últim en assajar-ho que em
ve al cap és el mateix Valentí
Puig). Aquí el boc gros de la sàtira
es desfà en previsibles tòpics, on
els personatges responen tan este-
reotipadament a la seva caricatura
que perden tot efecte burlesc, o sa-
tíric, particularment als diàlegs on
el propòsit paròdic es confon mas-
sa sovint amb la mera artificiositat
de la llengua oral. Les fantasies o
els desitjos inconfessables d’alguns
personatges (com és el cas del so-
cialista ansiós Pelai) tendeixen a la
banalitat i la inversemblança més
enllà de tot efecte satíric. És un
guinyol entretingut i ras, pobre
d’idees i amb intencionalitat òb-
via, on seguim les contradiccions a

voltes patètiques d’un socialista
que aspira a ser candidat al Parla-
ment i les peripècies d’un altburgès
empresarial, prepotent, seductor i
reservat, liat amb una dona vint
anys més jove, que naturalment dó-
na lliçons d’art a un home que ha
ensorrat la vida en els negocis…
L’argument és perillosament pro-
per a les modes de vendes, i s’apro-
pa massa al producte programat
com a best-seller: una mica d’art,
una mica d’adulteri, una altra mi-
ca de cosmopolitisme i avions pri-
vats, una altra mica de sofisticació
llefiscosa, una altra mica de trepa
polític i pobre de cor, una altra
mica de convulsió social i corrup-
ció urbanística, un punt de lesbia-
nisme —en una escena completa-
ment idiota— i fins i tot l’ús bur-
lesc d’un escriptor real i gran com
Josep Pla.

Hagués estat preferible no cri-
dar l’atenció de la comunitat li-
terària i la ciutadania pura i dura
sobre aquesta obra prima d’un
excel·lent novel·lista atorgant-li
un premi com aquest. Sàbiament
el narrador diu a la plana 128 que
l’ambició “s’acontenta aviat amb
flatulències adulatòries i diners”.

Decebedor
JORDI GRÀCIA

Veig, publicada en una revista, una imatge del fu-
tur skyline de Chicago. Entremig dels gratacels de
la ciutat que es reflecteixen al llac Michigan s’alça
una mena de filaberquí gegant, de més de sis-

cents metres. Un gratacel residencial, és a dir, per viure-
hi, que promet ser el més alt del món en aquesta “especia-
litat” dels gratacels. És un projecte de l’abominable Cala-
trava, l’empastifador de València i de tantes altres ciutats
del món mundial, Venècia inclosa.

Les ciutats, així ho sembla, necessiten bibelots gegan-
tins per decorar-se, i així, la nostra turistitzada Barcelona
s’ha deixat construir el bibelot de Nouvel en forma de
bala, ara ho fa amb el de Bofill, en forma de vela, i aviat
veurem com se n’alça un en forma de bola... La bola que
entre uns i altres ens volen fer empassar: la gran mentida a
què s’ha reduït aquella anomenada civilització occidental.

Per què els edificis han de tenir una forma referencial

a qualsevol objecte aliè a l’arquitectura? No en tenen
prou els arquitectes i els polítics amb les formes que
genera la construcció, la funció i el propi llenguatge
arquitectònic? Tan poca confiança tenen, uns i altres, en
aquest llenguatge? Gerhy, a Bilbao, ha de fer equilibris
per sostenir aquell munt d’encenalls gegants de titani
rebregat. Herzog i De Meuron han de fer atzagaiades
estructurals perverses per fer levitar la central elèctrica
madrilenya —tan anodina— que hostatja el Caixafòrum
de la capital d’Espanya. L’inevitable (i abominable, com

he dit) Calatrava necessita mecanismes teatrals gegants
per moure la seva parpella valenciana. Ja no confien, els
arquitectes, en l’arquitectura, que s’hagin de passar a
aquest híbrid entre l’escultura, el circ i l’escenografia fora
d’escala? Sembla que no.

I els polítics, que haurien de frenar aquests excessos que
embruten les nostres ciutats, aplaudeixen, els cau la baba,
faciliten, modifiquen plans, qualifiquen i desqualifiquen
solars, i així fan possibles aquestes escenografies d’aquesta
narració estúpida en la que ells són els protagonistes i el
desgraciat conjunt dels ciutadans els comparses.

Forma de cogombre, forma de supositori, forma de
filaberquí, forma de vela, forma d’ull. Quan s’atrevirà
algú a la forma de tifa? Però deixem-nos de bromes. Tot
això no fa més que posar en evidència la gran mentida en
què ens volen fer viure.

Quan aquest estiu es va estavellar aquell avió a Barajas,
un nen supervivent només preguntava quan s’acabaria la
pel·lícula. Aquell pobre nen confonia realitat i ficció. Tots
som aquell pobre nen, perduts sense voler-ho en una reali-
tat espantosa que ens volen vendre en la forma d’una
ficció, potser perquè ens pensem que l’infern quotidià tin-
drà algun final. No, la corrupció, la misèria, la incompetèn-
cia, l’abús, són reals. I el primer pas per lluitar-hi és veure
la realitat tal com és, lluny de les escenografies, pretesa-
ment divertides, d’una ficció pensada per entabanar-nos i
mig anul·lar-nos, pensada per devorar-nos millor.
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