
Big Jack, el sanguinari
Àngel Ferran
A Contra Vent
131 pàgines. 18 euros

Diuen que tot humorista
amaga un home desespe-
rat. Repassant la peripècia
vital i creativa d’Àngel Fer-

ran (Palafrugell, 1892-Tolosa de
Llenguadoc, 1971), redactor de La
Publicitat i ànima del setmanari satí-
ric El Be Negre, s’intueix que va tro-
bar en el seu personalíssim humoris-
me una medicina contra els pati-
ments del reuma, la tuberculosi, la
guerra i l’exili. Ferran va descobrir
que hi ha una cosa pitjor que ser poc
entès i ignorat: veure fins a tres cops
com et donen per mort en diferents
publicacions. D’això, és clar, també
en va fer broma. Vés quin remei.

El segon llibre d’A Contra Vent
va marcant el rumb de l’aventura de
Quim Torra, un editor arrauxat con-
vençut que el periodisme no és foc
d’encenalls. Com que Torra prové
del món de les assegurances, con-
fiem que hagi pres mesura dels ris-
cos de navegar per aigües turbulen-
tes i pugui ressuscitar molts literats
catalans devorats pel periodisme.

La selecció de contes humorístics

—i alguns articles— de Big Jack, el
sanguinari, guiada pel gust de l’edi-
tor, inclou ‘Esport 1900’, dedicat als
precursors de les curses ciutadanes,
un dels pocs artefactes de comicitat
que es manté fresc com un rosa i que
connecta amb l’univers de Calders,
Monzó i Pàmies. Però com que el
primer que se li demana a un llibre
d’humor és que faci riure (o gràcia),
potser cal aclarir que la comicitat de
Ferran queda lluny dels disparadors
de l’humor actual i no aconsegueix
enlairar-se perquè, malgrat airejar
una agudíssima intel·ligència i una
indiscutible originalitat, la seva fór-
mula té plom a les ales. És un humor
blanc, més deutor dels recursos lin-
güístics i l’estirabot que no pas de la
creació de situacions còmiques. Mas-
sa genuïnament literari. Per als lec-
tors d’avui, amb el disc dur de la
comicitat formatejat pels gags audio-
visuals de Polònies i Crackòvies, les
frases recargolades farcides d’hipèr-
batons i hipèrboles de l’estrambòtic
Ferran semblen enrevessada filoso-
fia parisenca. També als anys 30, al-
guns consideraven la poètica de l’ab-
surd de Ferran, de tan surrealista i
personal, gairebé intransferible. És,
doncs, un pèl agosarat que els contes
es presentin despullats, sense datar

ni prologar, guardant per al final la
necessària contextualització. No és
estrany que el seu amic i conciutadà
Josep Pla, que li va dedicar un Re-
trat de passaport, no aparegui entre
les cites elogioses de la contraporta-
da, tenint en compte que adjectivà
així la seva prosa: cargolada,
sibil·lina, recontracargolada, laberín-
tica, torturada i cerebral. Pla con-
clou: “L’humorisme demana un es-
til poc torturat”.

L’excel·lent apunt biogràfic de
Montserrat Lunati que tanca el lli-
bre et deixa amb la sospita que segu-
rament la més afuada comicitat de
Ferran queda fora d’aquest volum,
en les hilarants cròniques dels plens
de l’Ajuntament de Barcelona, en
les quals satiritzava els polítics fat-
xendes i els seus tripijocs. I potser la
seva millor literatura també: en un
llibre infantil il·lustrat, amb ressons
dickensians, titulat 3 al Pol.

Les malalties, la guerra, l’interna-
ment als camps de concentració o
l’exili es van rabejar amb Àngel Fer-
ran. Sense tants patiments, qui sap si
ens hauria deixat més textos amb
vocació perdurable, però llavors pot-
ser estarien mancats d’aquest pòsit
de fonda desesperació que fa emer-
gir el borbolleig de la comicitat.

La influència de l’obra de Dickens en la de Kafka ha estat
estudiada amb gran prudència, actitud que sol escaure a
la filologia germànica. Com que Kafka només esmenta
la importància que va tenir per a ell la lectura de David

Copperfield (Diaris, 8 d’octubre de 1917), i com que, a sobre, el
registre de la seva biblioteca només demostra que l’autor de
Praga posseïa una edició d’aquest llibre i una altra dels Contes
de Nadal, els estudiosos han passat sovint per alt més vastes
connexions entre el novel·lista anglès i el novel·lista en llengua
alemanya. Hom sol conformar-se amb aquelles declaracions
esmentades de Kafka: “El fogoner [primer capítol d’El
desaparegut], pura imitació de Dickens ... Ara me n’adono: la
meva intenció era escriure una novel·la de Dickens, només
enriquida amb les llums vives que he agafat del nostre temps i
amb les més opaques que trec de mi mateix”.

Però en matèria de crítica literària, o més aviat d’investigació
hermenèutico-detectivesca, les coses es poden portar una mica
més enllà. Perquè el fet és que, en aquest mateix apunt, únic als
Diaris de Kafka, aquest escriptor també va escriure: “Impressió
de barbàrie causada per la insensatesa del conjunt [¿es refereix
Kafka, encara, a David Copperfield, o al conjunt de l’obra de
Dickens?], una barbàrie que jo he evitat gràcies a la meva
debilitat i al fet d’estar alliçonat pel meu epigonisme”. Quant a
la primera opinió, és a dir que les novel·les de Dickens són un
totum revolutum carregat habitualment de falles estructurals i
argumentals, Kafka tenia raó: tot i que les seves novel·les van
quedar inacabades, una anàlisi comparativa de les obres de l’un
i de l’altre demostren que aquest tenia més ofici —sobretot, un
ofici menys peremptori, justament a causa de la seva debilitat—
que el seu potent col·lega de les lletres angleses. Quant a la
segona opinió, o sigui que Kafka es troba alliçonat per un
epigonisme que no li havia fet cap mal a l’obra de Dickens
(perquè no existia), aquí deu residir la clau per convertir en molt
més àmplia la influència de l’anglès sobre el nascut a Praga.

En aquest sentit, la relectura de Bleak House, El casalot en
insuperable traducció catalana de Xavier Pàmies (Barcelona,
Destino, 2008) ens ha donat més d’una pista per elevar la
hipòtesi que Dickens, al costat de Robert Walser, va ser el
veritable, el més important i més eficaç model per a la concepció
de les tres novel·les kafkianes: no solament El desaparegut, sinó

també El procés i El cas-
tell. Per centrar-nos en
El procés, el lector po-
drà estar d’acord amb
nosaltres que hi ha un
evident paral·lelisme en-
tre la descripció de l’am-
bient a la Cancelleria de
Londres, a El casalot, i
la descripció de l’am-
bient que es respira a la
sala del tribunal en què

Josef K. és cridat a declarar, a la segona novel·la de Kafka.
Escriu Dickens: “Tant se val que l’audiència sigui fosca, amb
culs de candela llanguint aquí i allà; tant se val que la boira s’hi
hagi posat com si no se n’hagués d’anar mai; tant se val que les
finestres de vidre emplomat perdin el color i no hi deixin entrar
la llum del dia; tant se val que la gent profana del carrer es
reprimeixi d’entrar-hi a causa del seu aire lúgubre ... Això és el
Tribunal de la Cancelleria”. I escriu Kafka, en un passatge d’El
procés: “A sota, la gent parlava en veu baixa animadament. Els
dos bàndols, que feia una estona semblaven tenir opinions tan
oposades, es barrejaven entre si, unes quantes persones aïllades
senyalaven K. amb el dit i d’altres el jutge d’instrucció. El baf
boirós de l’habitació era summament dens: fins i tot impedia de
veure la gent que es trobava apartada”.

Amb aquesta citació no n’hi hauria prou. Hem de tenir
present, encara, una cosa de la més gran importància: el fil
argumental més permanent d’El casalot és una causa judicial, la
de Jarndyce i Jarndyce; el fil argumental de les dues novel·les
últimes de Kafka també ho és: en un cas, el procés contra Josef
K.; en l’altre, la queste del protagonista per arribar fins a les
autoritats legals del castell. Tant en el cas de Bleak House, de
Dickens, com en el cas d’El procés, de Kafka, el que plana
damunt d’aquestes obres és un veritable garbuix, de dimensions
gairebé escatològiques, de “demandes, reconvencions, rèpliques,
dúpliques, requeriments, declaracions jurades, qüestions,
al·legacions, decrets judicials, muntanyes de paperassa absurda”
(El casalot, pàg. 17). Les dues obres aconsegueixen de crear una
atmosfera irrespirable, que tant Dickens com Kafka coneixien
prou bé a causa de la seva respectiva vinculació amb el món de
l’advocacia i els tribunals.

I, finalment, allò que esperàvem per poder donar una mica
de solidesa a la nostra hipòtesi: tant a El casalot com a El procés
el lector acaba posseït per la sensació que la sobirania
intel·lectual de qualsevol personatge de la història és molt poca
cosa davant l’eficàcia persistent i devastadora dels mecanismes
d’una llei que ja s’ha convertit en una cosa del tot estranya per a
un ciutadà comú. És allò que Dickens anomena, amb tota
claredat, “el sistema” (system, encara no establishment), com
llegim en boca de Gridley, al capítol XV de Bleak House, i
Kafka, a El procés, “una gran organització”. La gran diferència
entre l’un i l’altre cas és que, a Dickens, el sistema encara és
mesurable amb un concepte; a Kafka, per contra, ja és massa
poderós perquè puguem ni tan sols localitzar-lo.

GERARD BAGUÉ

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Dickens i Kafka
JORDI LLOVET

Entre gràcies i desgràcies

L’escriptor gallec Agustín Fernández Paz, autor de Només ens queda l’amor. / XURXO LOBATO

Només ens queda l’amor
Agustín Fernández Paz
(traducció de Josep Franco)
Bromera
178 pàgines. 9,5 euros

AAire negre (Bromera, 1999),
una novel·la de misteri pro-
pera al terror, d’Agustín
Fernández Paz (Vilalba, Lu-

go, 1947), els propis lectors joves li
concediren el Premi Protagonista Jo-
ve 2000. A Només ens queda l’amor,
un grup de crítics representatius de
tot l’Estat li han concedit el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Ju-
venil 2008. I tant aquests darrers
com d’altres dels guardons més im-
portants engrandeixen encara més
la trajectòria d’un dels autors més
emblemàtics de la literatura infantil
i juvenil gallega, i un dels referents
de la literatura espanyola actual.

El que és clar, però, és que si els
joves lectors haguessin estat mem-
bres del jurat del Premio Nacional,
no li haurien concedit el guardó. Si
bé la seva qualitat i capacitat de se-
ducció és contrastadíssima, els ele-

ments i personatges escollits i utilit-
zats per protagonitzar aquest recull
de contes i representar les diverses
expressions de l’amor que hi apa-
reixen queden lluny, molt lluny, del
seu món, i posen en dubte el fet que
es publiquin obres que farien les delí-
cies del gran públic en col·leccions
de literatura juvenil, per l’únic mo-
tiu que l’autor té l’hàbit d’escriure
per a infants i joves.

Només ens queda l’amor és un re-
cull de contes enfilats pel tema de
l’amor, que hi és present en moltes
de les seves expressions: amors im-
possibles, amors trencats, jocs amo-
rosos, primers amors, l’amargor del
desamor, ..., i en els quals la literatu-
ra i els llibres hi tenen també un
paper protagonista. Apareixen
d’una manera o altra en tots ells, i
són habituals les cites tant de frag-
ments com bibliogràfiques de diver-
ses obres que ens fa l’autor, recoma-
nacions d’històries dins la mateixa
història. També és important la me-
mòria, ja que diversos dels relats par-
teixen dels records de protagonistes
que endevinem de l’edat de l’autor,

amb un to sovint melancòlic i un
paisatge del passat, que són alguns
dels ingredients que principalment
els allunya del lector jove.

L’estil recorda el d’un relat ex-
cepcional del mateix autor, Amb els
peus enlaire (Barcanova, 2001), i
que alhora recordava, pel seu con-
tingut i per la seva síntesi, a La
metamorfosi de Franz Kafka. El
canvi extraordinari que s’esdevenia
en la vida del protagonista, i la seva
capacitat per aprofundir i conèixer
aquesta metamorfosi, és palpable
en molts dels contes, relacionat en
aquest cas amb el sentiment de
l’amor. És un estil que, amb la
fluïdesa i destresa d’una bona nar-
ració oral, sedueix i agombola el
lector des d’un principi i el porta de
bracet per situacions reals i senti-
ments coneguts i molt propers.

“Sabia molt bé que la vida de les
persones està feta d’atzars que po-
den canviar la nostra existència en
un moment...”, és un fragment del
relat ‘Una foto al carrer’, que resu-
meix del tot el fil conductor que tre-
na tot el conjunt.

Amor i literatura
PEP MOLIST

“A Dickens, el ‘sistema’
encara és mesurable;

a Kafka ja és
il·localitzable”
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De l’elit social a
l’autodestrucció
Amb la primera novel·la de John
O’Hara, Edicions de 1984 inicia la
publicació de les obres fins ara inèdi-
tes en català d’aquest autor nord-
americà, que va morir el 1970. Troba-
da a Samarra, traduïda per Elisenda
Galobardes, narra la història de Ju-
lian, membre de l’elit social d’una pe-
tita ciutat de Pensilvània. Durant les festes de Nadal
de 1930, el protagonista trenca amb la societat benes-
tant i comença a enfonsar-se en l’autodestrucció.

Trobada a Samarra. John O’Hara. Edicions de
1984. 268 pàgines. 20 euros

Els misteris de
Montserrat
Per què una illa de les Antilles es
diu Montserrat, si els catalans no
van participar en la conquesta
d’Amèrica? Què va fer l’Abadia
per la lluita antifranquista? Què
diuen els manuscrits i els còdexs
guardats en una de les bibliote-
ques més antigues del món? Anto-

ni Batista revela en aquest llibre els misteris de
Montserrat, que és “símbol de Catalunya, però tam-
bé és Europa, és Espanya contra França i és Cata-
lunya versus Espanya”. Un interessant treball de
recerca on es barregen història, llegenda i religió.

Montserrat. Antoni Batista. L’arquer. 345 pàgi-
nes. 20 euros

La Namíbia que ha fascinat
Barril i Villatoro
Els escriptors Joan Barril i Vi-
cenç Villatoro comparteixen la
fascinació per un indret, Namí-
bia, i escriuen a quatre mans
aquest llibre que és més que un
quadern de viatge. Després de
dues visites al país africà, Ba-
rril convenç Villatoro d’anar-
hi. Quan hi viatja, aquell pai-
satge li inspira pensaments, ver-
sos i contes amb els quals om-
ple una part d’aquest llibre. Mesos després, Barril li
segueix el rastre i li respon des del lloc dels fets.

L’espai immens. Quaderns de Namíbia. Joan Ba-
rril / Vicenç Villatoro. Amsterdam. 173 pàgines.
19,50 euros

Quinze sonets de Mercè
Rodoreda

Una serp enroscada, un escarabat
que fa figa, una cuca de llum, una
vaca trista... Són algunes de les bes-
tioles a les quals Mercè Rodoreda
va dedicar aquests quinze poemes
que per primera vegada es publi-
quen reunits en un volum i alguns
dels quals eren inèdits. Acompan-

yats de les delicades il·lustracions de Montse Ginesta,
aquests sonets constitueixen una mostra del lirisme irò-
nic i fresc de l’autora de La plaça del Diamant.

Bestiari i altres poemes. Mercè Rodoreda.
Il·lustracions de Montse Ginesta. Edició a cura de
Marta Nadal. Viena. 62 pàgines. 14,90 euros

La represa. Memòria
personal. Crònica d’una
generació (1946-1956)/
Memòries d’un segle d’or
Albert Manent / Joan Triadú
Edicions 62 / Proa
308 pàgines. 22,50 euros
446 pàgines. 24,50 euros

Amb poques setmanes de di-
ferència van aparèixer dos
volums de memòries que
aporten llum al redreça-

ment del catalanisme cultural, i en
menor mesura polític, en els anys
del franquisme. Els dos llibres dia-
loguen entre si des del primer mo-
ment, ja que un dels autors
—Albert Manent— ens parla en el
pròleg del segon dels autors
—Joan Triadú— i l’anomena “ger-
mà gran” de la seva generació, la
de 1951, que anava precedida per
la de 1936, la dels joves que havien
viscut conscientment la Guerra Ci-
vil. Triadú i Manent són dos perso-
natges de primera magnitud en el
catalanisme cultural d’orientació
catòlica, i van definir entre la sego-
na meitat dels anys quaranta i fins
als primers seixanta uns objectius
renovats per al món que ells repre-
sentaven i que havien de recons-
truir. Uns objectius i una manera
de treballar en la clandestinitat o a
través de les petites escletxes que
permetia el règim, on trobem des
de premis literaris fins a la creació
de revistes clandestines, trobades
més o menys il·legals, promoció
d’edicions i moltes altres accions
que tenen alguns noms propis ben
interessants, com les revistes Ariel i
Curial, els congressos de poesia
amb els escriptors castellans, el
concurs literari de Cantonigròs, en-
tre molts d’altres. Tot i que no ac-
tuaven sols, naturalment, Triadú i
Manent esdevenen activistes de pri-
mer nivell, sense els quals és impos-
sible entendre l’aparició i evolució
d’un munt d’iniciatives que van
permetre que a principis dels setan-
ta la cultura catalana, tot i les pro-
hibicions, hagués assolit un cos
força important i, sobretot, adap-
tat al món d’aquella època.

Més enllà de l’element de fons
que identifica conjuntament a tots
dos autors, els dos llibres que res-
senyem són diferents. Manent, que
té una potent obra memorialística
anterior a través dels múltiples lli-
bres de retrats, centra el seu interès
en uns anys molt concrets, que van
de 1946 a 1956, quan era jovenís-
sim i gràcies als contactes a què
podia arribar a través del seu pare,
i al seu incansable activisme univer-

sitari, esdevé un home pont en to-
tes direccions, ja sigui connectant
gent dispersa a Catalunya com con-
vertint-se en un eficaç correspon-
sal amb el món intel·lectual madri-
leny d’oposició al franquisme. Sem-
bla que Josep Pla deia en to burle-
ta que el jove Manent, segons re-
porta ell mateix, era “la persona
del país que havia pujat i baixat

més escales per mantenir contactes
i obrir petits fronts”. Certament,
més enllà de la vocació poètica
d’aquell jove Manent, les me-
mòries certifiquen una capacitat
impressionant per parlar amb gent
i relligar grups, en uns moments en
què això no requeria només esforç,
sinó que a més era força perillós.

Si l’objectiu de Manent és sobre-
tot fixar la història d’aquell perío-
de concret, en el cas de Triadú el
testimoniatge personal es refereix a
tot el seu trajecte vital, però a més

s’evidencia la voluntat de fer valer
el seu punt de vista i esdevenir, si
cal, polèmic, com quan considera
que en relació a l’Institut-Escola
“hi ha molt de mite”. Triadú ha
estat un pedagog i crític literari que
ha tingut sempre com a objecte de
treball la llengua catalana, ja sigui
per a ensenyar-la ja sigui per a
orientar els lectors. Pertany als pe-
tits nuclis que protagonitzen la pri-
mera resistència de la postguerra,
que vivia amb un enorme sentit
militant, com ens mostra quan ex-
plica que en casar-se ja va preveure
que el menjador de casa seva po-
dés utilitzar-se per a les classes clan-
destines de català. I alhora és un
crític que estableix de seguida un
nou cànon literari, que pren la ini-
ciativa en institucions educatives
com el CICF, i que es posa al cap-
davant d’institucions com Òm-
nium Cultural, des d’on
protagonitza polèmiques com el
cas Pla en el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Triadú observa
el segle XX amb perspectiva, i pro-
clama: “ha estat, malgrat tot, el se-
gle de la recuperació de Catalunya,
el seu segle d’or”. Una afirmació
de fons que incorpora al títol del
llibre i que es referma a partir de
múltiples iniciatives concretes. Tria-
dú és al rovell de l’ou de totes les
polèmiques culturals importants
de l’època, i es queixa amb contun-
dència de la influència del marxis-
me als anys seixanta —“no hi ha-
via alternativa: o eres procomunis-
ta o eres franquista”—, es mostra
incòmode amb el pes que aquesta
tendència tenia dins de platafor-
mes com la revista Serra d’Or o
amb el predicament dels criteris de
l’antologia poètica de Josep M.
Castellet i Joaquim Molas.

En definitiva, són dos llibres de
gran interès per aproximar-se a la
resistència cultural, però sobretot
a la reconstrucció d’unes xarxes
formals o informals que van ser
vitals per a la conformació d’una
densa cultura a finals dels seixan-
ta. Naturalment, per participar
d’aquest procés van haver de con-
vergir i també discrepar amb altres
tradicions ideològiques, qüestió
que no defugen i que és de vital
importància. Les dues obres es lle-
geixen molt bé; la de Manent, bar-
rejant el testimoniatge i els coneixe-
ments d’un historiador del perío-
de; la de Triadú, amb moltes vivèn-
cies íntimes i amb una clara orien-
tació al debat ideològic, com una
mena de testament cultural i polí-
tic d’un home que ha estat cap de
brot d’una tendència del país.
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Es deia Emil Hansen i va néixer a Nolde, un poblet de
la frontera indecisa entre Dinamarca i Alemanya.
Era fill de pagesos i la feina dura del camp, la cria
del bestiar, en aquelles terres planes de granges

baixes vermelles, de teulats amb grans pendents, sota d’uns
cels immensos, pesants de nuvolades de borra gris, ame-
naçadors, van condicionar el seu caràcter. Ell va voler ser
pintor i ho va ser. Un pintor estrany, violent, molt personal.

Format en el protestantisme més estricte, la temàtica
religiosa abunda en la seva obra i culmina en el retaule
presidit per la crucifixió, voltada d’escenes de la vida de
Crist. Un retaule salvatge que va ser penjat a l’exposició
nazi “d’art degenerat”. Més gran que els expressionistes
alemanys de Die Brücke, és acollit al grup, però s’acabarà
barallant amb els seus pintors. La pintura de Nolde pot
assimilar-s’hi, però és diferent. Nolde és únic.

I si els temes bíblics abunden a la seva obra, la vida
nocturna de Berlín, on passava els hiverns, també li va
donar motius per a les seves composicions amb personatges
pintats amb colors violents, pasta abundant i acords cromà-
tics inusuals i agressius. Els estius els passava en una cabana
a Utenwarf, prop del seu poble natal. Quan aquest va passar
a ser definitivament danès i Utenwarf també, Dinamarca va
decidir assecar els aiguamolls abundants de la zona. Ell s’hi
va oposar i es va traslladar a Seebüll, al costat alemany. Allà

es va construir un taller que ara guarda bona part de la seva
obra i que ell va deixar als habitants d’aquella regió, fossin
del costat que fossin de la frontera. La seva pàtria, per tant,
no era ni Dinamarca ni Alemanya, era la regió d’Utenwarf,
que tantes vegades va pintar. Els seus paisatges d’aquell lloc
són prodigiosos, postes de sol, crepuscles, nuvolades. Aigua-
molls i reflexos. Grans horitzontals de colors pastosos, un
teixit de llums i d’ombres, ordit amb gest enèrgic. També va
viatjar, just abans de la Primera Guerra Mundial, als mars
del Sud, en una expedició mèdica. Van travessar Rússia en el
Transsiberià, van visitar la Xina i el Japó i van arribar a la
Nova Guinea alemanya per Nadal de 1913. Després d’un
periple per les illes fins abril, decideixen tornar per Java.
Llavors s’assabenten de l’esclat de la guerra. Arriben, amb
dificultats, a Alemanya el mes d’agost. Aquest viatge deixa
una forta empremta a la seva obra, no pas pel que fa a l’estil,
sinó per la temàtica. Figures de natius, una flora exuberant,
tot en uns colors reals que semblen corroborar els seus
habituals. Va tenir problemes amb els nazis, tot i que va
signar un manifest, amb molts altres artistes, de recolza-
ment del nou règim. Ell, el que volia era pintar i es pensava
que així el deixarien tranquil, però Hitler va especificar a
Goebbels que la pintura de Nolde era “impossible”.

La magnífica exposició retrospectiva que he visitat a París
—i que motiva aquest paper meu tan esquemàtic d’avui— es
podrà visitar a Montpeller a partir del 7 de febrer.

COLLS I PUNYS

Emil Nolde
NARCÍS COMADIRA

Memòries d’una reconstrucció
CARLES SANTACANA

Albert Manent (a dalt) i Joan Triadú.
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