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Ulleres de sol, de Maria Bar-
bal (1994), torna a les llibre-
ries, igual que una edició
digna de Pedra de tartera.

Hi ha tímids senyals que alguna cosa
es mou en el sistema literari català,
que havia condemnat les obres mes-
tres, originals o traduïdes, als molins
de paper. No hi ha costum que els
títols es tornin a reeditar.

Barbal (Tremp, 1949) té l’olfacte
que cal per aïllar els punts d’inflexió
d’una vida i teixir-ne un relat. Busca
protagonistes xerraires que es confes-
sen com si res, però tot i aquesta
aparença intranscendent, les his-
tòries són el resultat d’una anàlisi
que mostra els elements que pesen a
la bàscula del temps, que inclinen la
seva llengüeta cap a la pèrdua o bé el
guany: “Mirar les pistes i endevinar
de seguida qui domina el joc, qui és
dels dos jugadors aquell que a penes
recollirà les pilotes”. Cal trobar el
punt de no retorn. Per això tenim els
poetes tràgics, perquè ens expliquin
la vida vista en un retrovisor.

En aquest recull Barbal torna a

concloure que la dona és feble per-
què les faltes de l’home no es poden
demostrar. No es pot mesurar ni el
desamor ni la indiferència perquè en
el món aquests fets no compten. “Jo
anava a protestar, i amb la mà girada
em va donar un revés. No pas gaire
fort. Al cap de poca estona, el pri-
mer ronc.” No és la bufetada, sinó la
condemna al silenci, el que pesa.

Hi ha, però, en la narrativa de
Barbal, un flanc feble que queda al
descobert a ‘Deu cartes a Lisa’.
L’ambientació del conte és extraor-
dinària, els germans bessons Ot i
Pol, els gitanos, els obrers de la bòbi-
la, els municipals de pompes fúne-
bres i una nena educada com un noi.
Aquest valuós testimoniatge sobre la
marginalitat acaba tanmateix amb
un final massa feliç que resulta fals,
molest. Tot i que el relat utilitza una
lupa potent per veure les petites co-
ses de gent oblidable, Barbal no
aguanta el desconcert dels personat-
ges per donar-nos una imatge no re-
tocada del seu desconsol.

Cal, però, destacar el seu treball
de filigrana imperceptible. Oblideu
el parament —les monges amb toca
massa belles, els marits que espien
els diaris íntims massa ben escrits— i
mireu l’estructura profunda d’aques-

tes vides. No estem davant d’una nar-
rativa naturalista que conta el que
veu i busca la versemblança, sinó da-
vant d’una anàlisi de clars i obscurs.
El leitmotiv de les ulleres de sol és la
metàfora d’una pantalla que ens po-
sem en els moments extrems per pre-
servar l’ombra de les il·lusions. Sí, la
vida tal com és és difícil d’assumir.
Narcís, en veure que han podat els
arbres i que ara el rebedor és banyat
de llum, tanca els porticons, massa
feble per afrontar el seu reflex.

En els relats es repeteix la figura
del pare absent i la dels bessons. La
identitat híbrida pot ser una càrrega
lleugera. La identitat es viu des de
dins, és indestriable de la vida. Tot el
que som intentem recollir-ho en una
metàfora de dos pols antagònics, ho-
me o dona, àngel o dimoni. Vivim en
una cruïlla de cultures i llengües i tan-
mateix mirem d’explicar les circums-
tàncies només a través de la lluita
entre un gegant i un nen entremaliat.

Un dels grans secrets de la litera-
tura és la constant confrontació amb
les analogies. Barbal proposa moltes
semblances i són els lectors els qui
han de sospesar-les. No n’hi ha prou
de trobar un paral·lelisme, cal des-
granar fins a quin punt rostres que
semblen idèntics realment ho són.

La classe “professional” que anomenem generalment
“intel·lectuals” —paraula que, de fet, no va encunyar-se
fins al segle XIX— ha jugat, al llarg de la història,
papers diversos i hi ha tingut, també, funcions molt

vàries. La recent reedició en castellà —La traición de los intelec-
tuales, Galaxia Gutenberg, 2008; edició catalana a Edicions
Bromera, Alzira, 1995— del llibre que Julien Benda va escriure
després dels avatars francesos de la Primera Guerra Mundial
(1927) i va reescriure arran els conflictes de l’ocupació alema-
nya (1946), permetrà al lector discernir aquests diferents papers
jugats per la classe intel·lectual europea des de la fundació, a
Grècia, del que encara s’assembla a certes formes de la
intel·lectualitat del segle XX (Sòcrates i el naixement de la
philo-sofia) fins als suposats grans intel·lectuals dels anys 1940
a França —Maurras, Barrès i tota la colla d’Action Française,
que va tenir, com sap tothom, una gran repercussió en el pensa-
ment de dretes del nostre país cap a aquells mateixos anys.
L’extrapolació a la situació de la Catalunya contemporània no
resultarà difícil al lector d’aquest llibre que comentem avui,
tant pel que fa als aspectes nacionalistes —fins i tot ultranacio-
nalistes, i, al damunt, en el cas francès, antisemites— d’aquell
pensament, com pel que fa al grau d’equívoca implicació que
van tenir els intel·lectuals esmentats, tant els francesos com els
catalans, arran esdeveniments tan embolicats com ara la invasió
d’Etiòpia per part de Mussolini: uns quants nostrats —potser
Carles Riba i tot, aspecte de la seva biografia que sempre ha
estat dissimulat— van aplaudir-la, sempre en nom d’aquest
comodí tan estrambòtic i proteic com “la civilització mediterrà-
nia”, mite que val tant per a la difusió de les cançons de Maria
del Mar Bonet com per a la promoció del turisme o la legitimi-
tat de certes formes actuals de la gastronomia.

La tesi de Benda és molt elemental: allò millor que pot fer
un intel·lectual és romandre fidel a una tensió del pensament,
exterior tant com pugui a nacions, Estats i Esglésies: el món
de les idees s’aguanta per ell mateix, i en farà ús qui vulgui
aprofitar-se’n; però l’intel·lectual té l’obligació de situar-se, en
certa manera, previngudament, un punt més enllà de les deter-
minacions històriques del present, del passat i del futur: un
cop més, la figura més assenyalada del segle XX, pel que fa a
aquest punt, torna a ser Walter Benjamin. Reblant el que

Nietzsche va batejar
com “reflexió intempes-
tiva”, és a dir, anacròni-
ca, Julien Benda preua
la figura d’aquells
intel·lectuals que han
estat defensors de la ve-
ritat i la justícia, en de-
triment dels que han
abraçat massa ràpida-

ment causes polítiques, lliçons religioses o sistemes econòmics
—avui hi afegiríem “esquemes ecològics”— que tenen, inevita-
blement, un no sé què de pret-à-porter correcte que enga-
vanya, de fet, la llibertat del pensament. No és que Benda
defensés la figura d’un intel·lectual indiferent a la història;
defensava la idea d’una classe de pensadors que actuessin amb
una llibertat de consciència absoluta, i que, en nom d’aquesta
llibertat, es posessin d’un costat o d’un altre respecte a l’opi-
nió pública —una altra gran falòrnia del segle XIX, com el
mite del progrés— segons allò que els dictés en cada moment
aquesta consciència, i no el que en cada temps és considerat
“políticament correcte”.

És cert que Benda té una lleugera tendència a definir
l’intel·lectual perfecte com un home lliurat més a la solitària
contemplació i a l’estudi que a tota forma d’acció —tira més
al De vita solitaria, de Petrarca, diguem-ne, o a Erasme, Male-
branche i una part de Goethe, que a la involucració, típica-
ment alemanya des dels temps moderns, en l’acció nacional i
política —que és el cas de Fichte, però també el de Hegel i de
tota la dreta hegeliana del segle XIX. Però Benda no s’està de
lloar, per matisar la seva teoria, l’actitud d’un Voltaire en
l’affaire Calas —la defensa d’un protestant acusat amb injustí-
cia i enviat a la mort per haver matat suposadament un fill seu
que va aparèixer penjat—, o l’actitud d’un Zola en el cas del
jueu Dreyfus, acusat falsament d’alta traïció en un affaire que
constitueix, per cert, un fil secundari de primera importància
en tota la Recherche de Marcel Proust.

La qüestió que importa Julien Benda és que els
intel·lectuals s’impliquin en nom de la justícia i de la veritat,
com ja s’ha dit —principis que sens dubte heretava del bo i
millor dels ideals republicans derivats de 1789—, però que no
permetin en cap moment que la seva posició davant les qües-
tions més seculars es transformi en una o altra forma de
misticisme, dogma o religió: “Sens dubte, l’acció d’aquests
intel·lectuals continuava essent sobretot teòrica. No van impe-
dir que els laics omplissin la història amb el soroll de l’odi i de
les matances, però els van impedir de convertir aquest movi-
ment en una religió ... Gràcies a ells podem dir que, durant
dos mil anys, la humanitat feia el mal, però honorava el bé.
Aquesta contradicció era l’honra de l’espècie humana i consti-
tuïa l’escletxa per la qual podia filtrar-se la civilització”. Des-
prés, i encara avui, “els intel·lectuals van començar a fer el joc
a les passions polítiques”, i aquí ens trobem encara als nostres
dies —vegeu el nostre Consell de les Arts, per exemple—, amb
totes les excepcions que es vulgui.

SIMONA ŠKRABEC

ELS VOSTRES CLÀSSICS

El lloc dels intel·lectuals
JORDI LLOVET

Viure amb pantalles als ulls

Fragment d’una de les il·lustracions de Gusti al conte L’elefant encadenat, de Jorge Bucay.

L’enemic /
L’elefant encadenat
Davide Cali. Il·lustr. Serge Bloch
Jorge Bucay. Il·lustracions de Gusti
Takatuka / Serres
60 pàgines. 18 euros / 36 pàg. 14 euros

Un dels llibres més sorpre-
nents dels publicats l’any
2008, El llibre dels grans
contraris filosòfics (Cruï-

lla), d’Oscar Brenifier, pretenia en-
dinsar a infants i adults en la filoso-
fia i la reflexió a través dels contraris
més bàsics i de l’oposició de les
idees. Quan som petits, els conceptes
sovint s’entenen gràcies a la compa-
ració amb els seus oposats. La litera-
tura, en molts casos i especialment
l’adreçada als primers lectors, es ba-
sa en un concepte bàsic de contraris
centrat en la figura del protagonista
i l’adversari. A més, la confrontació
entre oposats és útil als autors per
fer arribar la idea principal que sus-
tenta una història. És el cas de dos
dels àlbums il·lustrats més atractius
i interessants de la darrera fornada.

L’enemic, de Davide Cali (autor
italià de còmics i d’àlbums, nascut a
Suïssa el 1972) i de l’il·lustrador

francès Serge Bloch, és un dels lli-
bres que enceta la trajectòria d’una
nova editorial, Takatuka, amb un
catàleg inicial molt prometedor. Tra-
duït per Judit Mulet, el conte narra
les accions quotidianes d’un soldat
en el camp de batalla que té un sol-
dat enemic a l’altra banda, amagat
en un forat com el seu, i a qui imagi-
na de diverses maneres, segons la
idea que de l’enemic li han venut els
seus caps. És una confrontació viscu-
da des del punt de vista d’aquest
soldat. L’enemic quasi no apareix,
tot i que sense ell no hi ha història,
ni tampoc la reflexió de fons que
se’n desprèn, al voltant de l’absurd
de la guerra i de la sempre desitjada
pau. El text, concís, se sustenta amb
una il·lustració també concisa que
amplifica el significat del primer de
forma tan efectiva que comunica
molt més d’allò que veu el lector a
primera vista. L’estil de Serge Bloch
és comparable al dels dibuixos del
gran Jean-Jacques Sempé, autor de
les històries d’El petit Nicolas.

Si L’enemic se centra en un dels
contraris més debatuts a les escoles,
la guerra i la pau, L’elefant encade-
nat aborda uns oposats igualment

habituals en debats i redaccions esco-
lars: la llibertat i l’esclavitud. El po-
pular psicòleg argentí Jorge Bucay,
que crea i utilitza els contes com a
eina de treball i teràpia amb els seus
pacients i lectors, adapta per a in-
fants una de les seves paràboles més
apreciades i explicades. Traduït per
Pere Comellas, és un conte breu, una
probable vivència infantil narrada
en passat i en primera persona per
l’autor, les reflexions d’un infant al
voltant de la manca de llibertat d’un
enorme elefant de circ, que està sem-
pre estacat a una cadena molt petita
en relació a la grandesa i força de
l’animal. El relat i la reflexió esdeve-
nen clars i entenedors. Hi
col·laboren tant el format com les
magnífiques il·lustracions de Gusti,
argentí afincat des de fa anys a Barce-
lona i un dels millors i més dúctils
il·lustradors del moment. El dibuix
recrea de forma coherent el món del
circ, damunt de sobres i de segells
imaginats pel dibuixant que també
formen part de la història. L’elefant
encadenat passa a obrir una porta de
l’univers Bucay als infants i a ocupar
un lloc preferent en la trajectòria de
Gusti, i dir això d’ell és dir molt.

Una de contraris filosòfics
PEP MOLIST

“L’intel·lectual té l’obligació
de situar-se més enllà de les
determinacions històriques”

EL PAÍS, dijous 5 de febrer de 2009 QUADERN / 5

Amor, traïció i art en
un ‘thriller’ psicològic
Coincidint amb la publicació de la
darrera novel·la de l’escriptora nord-
americana Siri Hustvedt, Elegia per
un americà (Empúries), Angle treu en
català l’anterior obra de l’autora,
Allò que vaig estimar (traducció de
Jordi Martín Lloret), amb la qual va
aconseguir el reconeixement interna-
cional. Assagista, poeta i novel·lista, Hustvedt se ser-
veix del thriller psicològic en aquesta novel·la per fer
una provocadora reflexió sobre l’amor, la traïció i la
creació artística. L’acció se situa al Soho, on un histo-
riador queda fascinat per un quadre i comença a bus-
car-ne l’autor, amb qui l’unirà una profunda amistat.

Allò que vaig estimar. Siri Hustvedt. Angle. 440
pàgines. 24 euros

Un clàssic de la
novel·la negra
Edicions 62 recupera una de les obres
mestres de Leonardo Sciascia, que de-
mà serà homenatjat en el marc de la
setmana de la novel·la negra a Barce-
lona, amb motiu del 20è aniversari
de la seva mort. A cadascú el que és
seu és un retrat del poble sicilià amb

les subtils imbricacions polítiques de la màfia. Un
jove professor d’institut ha de descobrir l’autor d’un
assassinat enmig del silenci i la complicitat entre la
màfia, l’església i un grup de policies corruptes. Tra-
ducció de Francesc Parcerisas.

A cadascú el que és seu.Leonardo Sciascia. Edicio-
ns 62. 160 pàgines. 16,50 euros

Una selecció de poemes
de Just M. Casero
El “poeta trist, delitós de vida, de
llibertat i de justícia” que era Just M.
Casero, segons escriu Jaume Guilla-
met, es descobreix en aquests poemes
que l’autor va escriure entre els anys
1960 i 1970. Un volum que posa a
l’abast del lector el “vers lliure molt potent, descarnat i
desproveït d’artifici” de Casero, en paraules de Roger
Costa-Pau, que ha tingut cura de la selecció dels poe-
mes. El llibre conté un capítol, ‘La primera veu’, que
aplega els poemes de joventut de Casero, escrits en el
seu castellà matern.

Una eterna claredat. Just M. Casero. CCG Edi-
cions. 52 pàgines. 8,50 euros

Un recorregut per les fàbriques
del Llobregat

Les fàbriques formen part
del paisatge de les ribes del
riu Llobregat. Les fotogra-
fies panoràmiques de Josep
Ignasi Oms, metge estoma-
tòleg que ha treballat com
a antropòleg dentari en di-
versos jaciments arqueolò-

gics de Catalunya i l’Orient Mitjà, documenten l’estat
actual del patrimoni industrial al llarg del riu i eviden-
cien el gran contrast entre la magnitud de les indústries
i la migradesa del riu que va condicionar-ne la localit-
zació. Amb textos de Joan Alemany i Vicenç Villatoro.

El Llobregat, un riu de fàbriques. Josep Ignasi
Oms. Lunwerg. 190 pàgines. 39,50 euros

El periodisme silenciat:
Just Cabot. Vida i cartes de
l’exili (1939-1961)
Valentí Soler
A Contra Vent
262 pàgines. 20 euros

D’altra banda, no m’en-
yoro. Per què? Enyora-
ria en tot cas una Bar-
celona que ja no exis-

teix, que ja no tornarà a existir
mai més. Posat a fer d’emigrat,
més m’estimo doncs fer d’emi-
grat a l’exterior que a l’inte-
rior”, escriu Just Cabot, 1948,
París, l’exili. La Barcelona esfu-
mada és la dels anys vint i tren-
ta, quan Cabot (Barcelona,
1898-París, 1961) va viure la
seva sucosa carrera periodísti-
ca: La Publicitat; L’Esport Ca-
talà; La Nau; L’Opinió; el Pre-
mi Crexells... I sobretot la di-
recció de Mirador, “la millor
revista catalana de tots els
temps” (Eugeni Xammar,
dixit). A Cabot, el periodisme i
els periodistes catalans d’a-
quells anys li deuen molt, pot-
ser tot, com seria el cas de Car-
les Sentís. Cabot era un “mes-
tre de periodistes”, que diria
Rafel Tasis. Ho tenia tot, era el
tot: informat, intel·ligent, bri-
llant, àgil, irònic. Era l’ideòleg
del paper fet realitat, el guionis-
ta, l’ombra de l’èxit. Per això
l’exili li escaurà, amb un vestit
de nàufrag etern, amb una tris-
tesa, tristíssima, però elegant,
com totes les tristeses de veri-
tat. Per això l’exili ens fa
néixer l’escriptor de cartes: gè-
nere d’ombres, distància, soli-
tud, sinceritat, lucidesa: magne-
tisme.

Pura llaminadura són aques-
tes 54 cartes que ha aplegat l’es-
tudiós Valentí Soler. Ho fa des-
prés que el 1992 publiqués
Indignacions i provocacions de
Just Cabot (Edicions 62), el pri-
mer i únic estudi sobre el perio-
dista. Ara, a El periodisme si-
lenciat: Just Cabot. Vida i car-
tes de l’exili (1939-1961) i grà-
cies a la feina fidel de Soler, el
director de Mirador escriu,
amb verb d’injecció, a la famí-
lia, però sobretot als seus
amics, figures imprescindibles
del periodisme català, però
trencades per la llei de l’oblit:
Lluís Capdevila, Ferran Canya-
meres, Emili Lluch, Jaume Pas-
sarell i Joan Cortès.

Com si desemboliquéssim
un caramel, fa il·lusió adoles-

cent obrir les cartes. Així s’as-
saboreixen noms i noms de la
diàspora: Puig i Ferrater; Hur-
tado; Ametlla; Rodoreda; Pla;
Gasch; Xammar... Estimats,
atonyinats, presents, absents,
esborrats, desapareguts, mor-
ts: el país virtual i la ploma de
punxa real d’en Cabot. S’ence-
nen lluminoses reflexions so-
bre la Guerra: “I Espanya era
un sol formatge. Les bestieses
i àdhuc el lèxic d’una banda,
al que s’assemblen més, és a
les bestieses i al lèxic de l’al-
tra banda”. L’intermitent as-
senyalant el simulacre que im-
plica la revista Destino i els
seus, “segons diuen, és el més
alt exponent de la

intel·lectuali-
tat de Barcelo-
na. Ja estem
ben arreglats.
Veig que la
cre t in i t zac ió
del país va per
molt bon camí
i que l’onada
de merda que
s’hi va abocar
fa uns quants
anys, segueix
recobrint-lo”.
Hi és tot: l’in-
terior i l’exte-
rior, el passat
i el present.

Cabot llepa
la llibertat en
aquestes car-
tes, és el seu es-
til immortal:
directe, precís,
fiblada d’un
insecte bellís-
sim. I si no tor-
na a viure a
Catalunya és
per això, per-
què no pot vo-
lar, picar, per-
què no pot ser
lliure, no pot
escriure en ca-
talà. Un dia,
dinant a París,
Sentís va quali-
ficar d’intran-
sigent aquesta

actitud. Cabot va respondre-li
que la prova que no n’era d’in-
transigent era que dinaven
junts. Sí, Cabot vol fer vida
normal (com si fos a la Barce-
lona que diu no enyorar), però
aquestes cartes... Aquests pa-
nellets per Tot Sants; aquella
Mona de Pasqua; aquests tros-
sos de vida que li envien els
amics de Barcelona: és molt
trist. Perquè com escriu: “hom
arriba a la constatació conster-
nadora que hem tornat enrere,
tan enrere que no sé si mai es
podrà fer la pau del temps per-
dut entre el filldeputisme i el
cretinisme combinats”. Ho es-
criu amb aquella llengua, com
un fuet, amb aquelles parau-
les, de bufa, però són les del
familiar, les de l’amic, les
d’una persona tant propera,
tant atrapada: “Amb força re-
cords als bons amics, i el
menyspreu més absolut per tot
de gent (tu mateix, fes la tria),
t’abraça amb tota cordialitat”,
Just Cabot.
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Dilluns vinent, nou de febrer, farà cent vint-i-cinc anys
que va néixer Josep Carner. Per celebrar-ho, Jaume
Coll ha organitzat, a l’edifici Carner de la Universi-
tat de Barcelona, tres dies de seminari sobre el poeta

—dilluns, dimarts i dimecres—, en què estudiosos i amics de
Carner comentaran poemes i miraran de continuar esbrinant
els secrets de la seva poesia. I el mateix dilluns, el dia de
l’aniversari, gràcies a l’hospitalitat de la Biblioteca de Catalun-
ya, es farà una lectura intencionada dels seus poemes, a càrrec
de diverses personalitats d’això que se’n sol dir la vida cultu-
ral catalana. Es tracta de llegir poesia durant cent vint-i-cinc
minuts, un minut per cada any que compleix el poeta.

I escric en present el verb complir perquè jo crec que un
poeta de debò, encara que hagi mort, continua essent-hi, i
continua fent anys. I per això els seus lectors devots i els seus
amics ho celebrem amb gran alegrança. Mai no lamentem

que ja no hi sigui, perquè hi és. I aquests dies que vénen
seran una autèntica festa d’aniversari.

Pel que a mi fa, tinc cada dia més clar, com més el
llegeixo —i el llegeixo molt—, que Carner no solament és el
poeta més gran de la poesia catalana, sinó també un dels
més grans de la poesia europea. La perfecta simbiosi entre
forma i contingut, entre el contingut de la forma i la forma
del contingut, l’exactíssima precisió en els mots, la genuïni-
tat en la sintaxi, la sempre adequada modulació tonal, són

una festa per la intel·ligència i per la sensibilitat. Carner és
un clàssic com pot ser-ho Horaci. Per Carner, el món està
ben fet. I si el dolor, l’enyorament, l’absència són sovint
presents en la seva obra, sempre hi ha al fons dels seus
versos una dosi abassegadora de pietat que ho salva tot.
Carner és, a més d’un mestre de poesia, un mestre de moral,
un mestre d’actituds davant de la desgràcia, de la desolació i
de la decrepitud. Si Sebald —que aquests dies estic llegint
intensament— és un testimoni prodigiós dels camins de la
destrucció, Carner —que també llegeixo amb la mateixa
intensitat— és un testimoni infatigable de la bondat en la
realitat asimètrica del món. Potser aquest és un dels proble-
mes que té per ser acceptat com el que és, ja ho he dit, el més
gran dels catalans i un dels més grans dels europeus. I és que
sembla que per ser un gran escriptor, un gran poeta, cal
reflectir només els desordres i el sang i fetge, sobretot en les
èpoques convulses. D’això en diuen ser del seu temps. Però
Carner és del seu temps. I reflecteix el seu temps tant o més
bé que qualsevol altre. El que passa és que va més enllà.
Situa el seu temps en una òrbita que el depassa. Converteix
el seu temps en una època clàssica. I és aquest favor immens
que ha fet a la seva història i a la seva terra i a la seva
llengua i a la seva gent el que no ha estat entès ni li ha estat
perdonat. I si dic que és el més gran dels poetes catalans és
perquè és l’únic que ha aconseguit fer-ho.

Per molts anys, senyor Carner!

COLLS I PUNYS

Aniversari
NARCÍS COMADIRA

Silueta del periodista Just Cabot. / ARXIU FORNAS

LA REBOTIGA Cartes d’un atrapat
FRANCESC CANOSA

“Cabot llepa la llibertat
en aquestes cartes, és el
seu estil immortal:
directe, precís”
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