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La publicació de Tragèdies se-
lectes, de Pierre Corneille,
omple un buit clamorós en
l’anostrament a les lletres ca-

talanes d’aquest dramaturg del
Grand Siècle. Tret de Psique i La
il·lusió còmica, no disposàvem enca-
ra de cap més traducció al català
—a l’abast— de les peces dramàti-
ques de Corneille. El poeta i torsi-
many Jordi Parramon i Blasco, un
entusiasta del dramaturg francès,
n’ha seleccionat les tragèdies més
destacades, les canòniques: El Cid,
Horaci, Cinna, Polieucte, Rodoguna
i Nicomedes. N’ha fet una traducció
en vers, molt acurada, seguint la ma-
teixa mètrica de l’original. El resul-
tat és un volum compacte, impeca-
ble, esplèndid, que enceta la nova
col·lecció Teatre de la intrèpida edi-
torial que dirigeix Josep Cots.

Les tragèdies de Corneille, inspi-
rades en trames històriques de l’an-
tiguitat, tenen la perícia de fer vo-
lar la imaginació lliurement, tot res-
pectant de manera molt sui generis

—i alhora evidenciant-ne les
limitacions— la severitat de les re-
gles neoclàssiques. Llevat de l’ha-
giogràfica Polieucte, els herois que
protagonitzen les tragèdies corne-
lianes —Rodrigo i Ximena, Horaci
i Sabina, Cinna i Emília, Rodogu-
na i Antíoc, Nicomedes i
Laòdice— han de lliurar una bata-
lla entre el deure públic i la passió
íntima que els esperona, entre allò
que dicta el rang social, els codis de
l’honor o la virtut, i allò que recla-
men les raons del cor.

Corneille entrellaça, dosificant
molt bé els contracops de la intriga,
les pugnes internes i l’ambició de po-
der entre cortesans —en forma d’ul-
tratges, infàmies, querelles i venjan-
ces desorbitades— amb les intrigues
amoroses, que deixen entreveure les
passions extremes que els solleven.
Les unes i les altres acostumen a con-
fluir en el triomf de l’heroi, com a
defensor a ultrança del poder reial,
mentre que els qui s’hi rebel·len amb
temeritat o altivesa —com la pèrfida
Cleòpatra de Rodoguna— són
vençuts implacablement. Tot i refe-
rir-se a temps remots, els conflictes
en què es troben immersos els herois
cornelians tenen, ni caldria dir-ho,
una lectura política projectable en el

present: la legitimació de la monar-
quia absoluta (n’és un botó de mos-
tra la clemència exemplar d’August
a Cinna) com a garant indiscutible i
magnànim de les “raons d’Estat”, la
“justícia” i “l’ordre” socials.

Els amors de verb enraonada-
ment apassionat i els discursos gran-
diloqüents de bona part dels perso-
natges de les tragèdies de Corneille
—siguin de la cort espanyola, roma-
na, siriana o bitiniana— preserven
aquella aurèola, fastuosa i solemne,
que retorna el sentit ancestral als
grans mots com “amor” i “honor”.
Si bé el fet d’abocar-s’hi fins al pa-
roxisme humanitza els herois, tam-
bé provoca una espiral cruel de vio-
lència, mort i desolació. Els
monòlegs —sobretot els de les
heroïnes— ens fan viure sense inter-
mediaris la indecisió dels personat-
ges, les seves contradiccions internes
entre la raó imposada i el cor desbo-
cat. Els seus gestos heroics —com el
de Rodrigo lliurant-se fins a tres ve-
gades a Ximena perquè el mati i
vengi així la mort del pare—, secun-
dats per la retòrica més encesa, te-
nen l’encant d’aquelles passions
inútils que, oscil·lant d’un extrem a
l’altre, mostren els clarobscurs més
estridents de l’ànima humana.

No a tothom li agraden les formes dites “breus”, com
ara els epigrames, els aforismes o els pensaments.
Com més sintètica és una escriptura, més costa d’en-
tendre; per contra, com més llarga és la frase i més

articulats els pensaments, més fàcil resulta entendre alguna
cosa: això és el que sol passar amb la novel·la, la història o la
biografia. Deixant a banda els versos, que tenen una mena
d’obligació “genèrica” de ser concentrats i reconcentrats (Ma-
llarmé), en el cas dels aforismes es presenta una altra dificultat,
i és que són habitualment apodíctics, és a dir, l’opinió s’hi troba
expressada d’una manera tan contundent, que el lector no pot
fer-hi altra cosa que estar-hi d’acord, o en desacord, o, el que és
més habitual, quedar-se perplex. En aquest sentit, resulten més
d’agrair els pensaments una mica dilatats —com els de Pascal o
els de La Bruyère—, que aquests apotegmes de solament dues
o tres línies, que et deixen, com hem dit, més aviat amb la boca
oberta. Hi ha lectors que llegeixen, per exemple: “Tothom té
prou força per suportar els mals d’un altre” (La Roche-
foucauld), i el primer que els ve al cap és aquesta resposta:
“Això ho dirà vostè”, o bé: “Demà m’afaitaràs”.

L’enorme tradició dels “moralistes” francesos és, sens dubte,
la més prolixa en el gènere del pensament epigramàtic, sintètic i
succint. Una bona edició d’aquests moralistes presenta, invaria-
blement, aquesta sèrie d’homes de pensades: Pascal, La Roche-
foucauld, La Bruyère (hi ha traducció catalana de Josep Car-
ner), Chamfort, Vauvenargues i Joubert, noms que equivalen a
un període que va del segle XVII al XIX. Amb els anys (posem-
ne cent), aquestes antologies inclouran, sens dubte, pensaments
menuts d’homes igualment moralitzadors, i més pròxims a no-
saltres, com Flaubert, Jules Renard, Léautaud, Gide o Valéry:
així és de gran la tirada dels francesos al pensament moral.

De la gran tradició dels “moralistes”, Joubert és considerat
el darrer per meres raons de consuetud: va viure a cavall dels
segles XVIII i XIX, va viure la Revolució Francesa, que primer
el va encantar i després el va desencantar, i té la gràcia, com
alguns altres dels seus predecessors, de no haver escrit mai res
més que els destil·lats i concentrats alquímics que coneixem
amb el nom de Pensaments. Volia fer una sèrie de llibres, però
no en va escriure mai cap: home assenyat, sens dubte. És com
l’inefable Giovanni Papini, personatge d’aspectes ideològics

molt contradictoris,
que volia escriure una
Enciclopèdia general del
saber humà, però no va
passar de l’article
‘Aquil·les’; i volia es-
criure un Comentari ra-
cional de la Bíblia, però
no va anar més enllà
del tercer verset del Gè-

nesi (!). L’amic Vila-Matas podria escriure tot un llibre, sem-
blant a Bartleby, ja no de la gent que no arriba a escriure res
sinó dels escriptors que es proposen una obra immensa i només
arriben a les beceroles.

A diferència dels seus predecessors, Joubert acusa una em-
premta més aviat neoplatònica, d’una banda, i menys estoica i
força més amargant que aquells, de l’altra. L’espectacle de
l’època del Terror, com s’ha apuntat, li va deixar un mal regust,
que només les converses amb amics de la talla de Diderot,
Restif de la Bretonne —al qual va posar banyes, per cert— i
Chateaubriand van poder suavitzar i neutralitzar. Joubert és
més pessimista que els seus avantpassats de gènere, bàsicament
per aquest fet històric: com sap tothom, la història només va
començar a agafar un dinamisme que fa por el dia que es va
esfondrar l’última resta del sistema feudal, que era la monar-
quia, ja il·lustrada, ja despòtica: quan la burgesia va començar
a governar el món, primer als Estats Units, després a França, i,
a poc a poc, a la resta d’Europa, la història va agafar una
embranzida en què la barbàrie i el progrés s’han alternat inevi-
tablement, però sense fer gaire soroll. Joubert va veure, entre
altres coses, que la nova època es permetia menysprear el
passat —una de les debilitats de la burgesia progressista,
justament—, i va encunyar aquest pensament: “En literatura,
res no torna més imprudent i més audaç que la ignorància del
temps passat i el menyspreu pels llibres antics”. Això, evident-
ment, no passava en aquell pretèrit prodigiós que van emmar-
car les figures de Petrarca i Erasme de Rotterdam, però va
començar a succeir amb els plans d’estudi de la universitat
napoleònica, cosa que no va passar per alt a cap dels hommes
de lettres i savants que quedaven al segle XIX.

Joubert no va publicar en vida els seus pensaments, ara
magníficament presentats i traduïts al català per Joan Casas:
Barcelona, Ed. 62, 2009. L’any 1838 Chateaubriand va impul-
sar-ne una publicació no venal, i l’any 1842 Paul de Raynal
va curar-ne la primera edició solvent, que és la que va desper-
tar el següent comentari del crític més influent del seu temps,
Sainte-Beuve: “Encara que [Joubert] no sigui un d’aquells
escriptors destinats a esdevenir populars, la publicació dels
seus Pensaments ha estat suficient per fer-lo apreciable per
part dels connaisseurs i dels jutges; ara només es tracta
d’eixamplar una mica el cercle dels seus lectors del nostre
temps”. Doncs això: l’edició catalana d’aquests pensaments
pot fer-ho, encara que se n’hagi de llegir avui un, demà un
altre: seguits, mai. Al cap i a la fi, ell mateix va avisar que
“com Montaigne, no [era] un home de pensament continu”.

FRANCESC FOGUET i BOREU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Joubert, discontinu
JORDI LLOVET

Entre el deure i la passió

Josep M. Flotats, el 1981 a Barcelona, en un programa de la Comédie Française sobre clàssics francesos.

Silenci de plom
Salvador Company
Edicions 62
Barcelona, 2008. 318 pàgines

Hi ha novel·les tan defici-
tàries en la idea i en l’execu-
ció de la idea que, precisa-
ment per aquesta buidor in-

tegral, plantegen un sever problema
d’anàlisi crítica, ja que no ofereixen
agafadors i només poden ser refusa-
des de soca-rel. En canvi, hi ha
novel·les que, tot i les seves impure-
ses, revelen valors literaris impor-
tants. Silenci de plom, malgrat patir
una inflació detallista i exegètica que
sepulta els espais de respiració de l’ar-
gument, mostra instruments expres-
sius i alens morals que certifiquen la
incontestable fortalesa literària de Sal-
vador Company (València, 1970).

Concebuda com un dietari en clau
de novel·la negra, Silenci de plom
combina tres plans de la vida d’un
professor de literatura: en primer lloc,
l’intent de trobar clarícies sobre la se-
va dona, desapareguda mentre investi-
gava l’assassinat d’un regidor d’Urba-
nisme de Benborser; en segon lloc, la
interpretació d’un extens poema, titu-

lat 212, dimensió ficcionalitzada que
permet que Company recreï els seus
lúcids artefactes literaris al voltant de
la (des)memòria històrica; i en tercer
lloc, la seva tasca com a traductor
d’una novel·la de ciència-ficció, Quiet
lead, que conjectura sobre camps de
reeducació i futures colònies peniten-
ciàries instal·lades a Mart.

Per tot allò que té de denúncia de
la degradació que s’amaga darrere
els clixés folklòrics de la política va-
lenciana, Silenci de plom pot ser asso-
ciada amb la decadència moral tan
sàviament exposada en les obres de
Joan F. Mira. Però tanmateix l’espai
que Company explora amb predilec-
ció és el de la pèrdua i l’oblit, motius
recurrents en la seva obra. A Silenci
de plom, tal i com també s’evidencia-
va a Voleriana (2002) i al relat Marxa
enrere (2004), l’oblit que han sofert
els desnonats de la història s’erigeix
en un centre imantat. I, com en la
literatura de Sebald, a través d’un pro-
cés d’introspecció motivat per la pèr-
dua, Company farà que els vius i els
morts, i la memòria i la desmemòria
flueixin en paral·lel fins a fondre’s en
un concepte en què l’intent de defen-
sar-se contra l’oblit cristal·litza en un

baluard de la literatura. Per intensifi-
car els efectes d’evasió i recerca, Com-
pany recorre a la literatura dins de la
literatura. Així, els versos del líquid
poeta Eveli Volero i la traducció de
l’obra de ciència-ficció en què es nar-
ra la desaparició d’una dona misterio-
sa crearan un efecte mirall, identifi-
cant la fabulació amb la realitat mate-
rial: vida i literatura comparteixen un
mateix destí de recerca.

Silenci de plom se sustenta en una
estructura narrativa molt compacta,
en una gran riquesa lèxica i en una
polifonia de veus on cobra vigor tant
l’erudició com el registre tallat de dia-
lectalisme. Però aclapara el lector
per l’excés d’acumulació de pistes en-
mig d’un trencaclosques que difícil-
ment podrà ser dominat amb una
primera lectura. Aquesta densitat su-
mada a l’absència d’un vendaval de
passions per part de qui ha perdut
l’esposa, i a causa d’aquest destret
no s’entreté en intel·lectualitzacions
detectivesques de la realitat, resten
vivesa a la novel·la. Allunyada del
plantejament net i vital de
l’excel·lent relat Lawn tennis (2004),
Silenci de plom s’abarroca en un deta-
llisme que sacrifica l’esveltesa.

L’espiral de l’oblit
LLUÍS MUNTADA

“Com Montaigne, Joubert
era home de pensament

discontinu”
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Contes d’amor extrets
de ‘Tirant lo Blanc’
Amor és guerra a Tirant lo Blanc,
però, en molts episodis de l’obra, tam-
bé és pau i gaudi. En la gran novel·la
de Joanot Martorell s’hi narren vivèn-
cies amoroses que l’especialista en lite-
ratura medieval Rafael M. Mérida ha
selecionat i ofereix en un text adaptat
per a lectors poc acostumats a la llen-
gua del segle XV, tot i que sense prescindir de la seva
sonoritat. En total són quinze narracions que Mérida
presenta com a contes d’amor o “joies” de lectura
“plaent, estimulant i divertida”.

Contes d’amor de Tirant lo Blanc. Joanot Marto-
rell. Edició de Rafael M. Mérida. La Magrana. 272
pàgines. 18 euros.

Descobrir llocs insospitats
sense sortir de Catalunya
Quin és el millor cim de Catalunya
on veure la sortida del sol, on hi ha
el jaciment arqueològic més antic o
quines poblacions celebren les tradi-
cions més insòlites? De la mà dels
periodistes César Barba i Sergi Ra-
mis, especialistes en literatura de viat-

ges, el lector descobrirà 501 racons de Catalunya
que cal visitar. N’hi ha molts més, però la seva tria
s’ha limitat a aquesta xifra seguint el format d’èxits
com 1001 pel·lícules que has de veure abans de morir.
Una demostració de què no sempre és imprescindi-
ble viatjar lluny per descobrir indrets insospitats.

501 llocs que has de conèixer abans de morir.
César Barba / Sergi Ramis. Ara Llibres. 256 pàgines.
19,95 euros.

Els escrits sobre dret i
llengua de Puig Salellas
Una selecció de textos, escrits entre 1938
i 1999, en els quals el jurista Josep Maria
Puig Salellas va analitzar els controver-
tits conceptes de llengua pròpia, llengua
oficial, doble oficialitat i normalització
lingüística. En edició a cura d’Ester Franquesa i Lluís
Jou, el volum va especialment dirigit als lectors que, des
del dret, la sociolingüística, la planificació lingüística o EL
PAÍS, la història de la llengua, s’interessen per l’estudi de
l’ordenament jurídic en matèria lingüística a Catalunya
o en d’altres llocs on coexisteixen més d’una llengua.

Doble oficialitat i llengua pròpia. Josep. M. Puig
Salellas. Marcial Pons. 446 pàgines. 45 euros

Clàssics de l’ètica en
edició de butxaca
Nascuda l’any passat amb l’objectiu
d’apropar l’ètica a tots els públics i con-
tribuir a situar-la “en el centre de les
referències de la nostra vida quotidia-
na”, l’editorial Proteus, que compta ja
amb un ampli catàleg, ha encetat la

col·lecció Delos amb la famosa Ètica d’Epicur. en
edició de Montserrat Jufresa. Una col·lecció que recu-
perarà, a preus assequibles, títols clàssics de l’ètica
com De la dignitat de l’home, de Picco de la Miran-
dola, o Faula de l’Home, de Joan Lluís Vives (re-
units en un volum, que ja és a les llibreries), així
com obres de Diderot i Descartes, entre d’altres.

Ètica. Epicur. Proteus. 106 pàgines. 12 euros

Crònica de la Guerra Civil
a Catalunya
Diversos autors
Edicions El Dau
592 pàgines. 39 euros

Dels fons dels arxius, com
a grans calaixeres dipo-
sitàries de les restes del
passat, en van sortint

de tant en tant algunes peces pre-
cioses. Gràcies al llibre que avui
comentem una d’aquestes peces
precioses és ja a l’abast de to-
thom. Es tracta d’un document
molt especial, una llarga resse-
nya de la vida política catalana
durant la Guerra Civil, que va
ser escrita dia a dia, des del 18
de juliol de 1936 fins al 28 de
febrer de 1938. Document espe-
cial pel contingut, com veurem
més endavant, però també per
molts misteris sobre ell mateix.
D’una banda, per la incertesa so-
bre qui en va ser l’autor mate-
rial, tot i que Josep Tarradellas
en podia ser l’inspirador; però
també per les atzaroses vicissi-
tuds que van viure els docu-
ments, que es van salvar de cau-
re en mans dels nazis enterrats
en uns bidons de gasolina en ter-
res franceses. De l’altra, no po-
dem amagar una certa perplexi-
tat perquè hagin passat tants
anys sense que pràcticament nin-
gú en tingués constància ni en
fessin massa esment ni tan sols
les memòries d’alguns personat-
ges molt pròxims als republi-
cans. Tot aquest aire tan especial
és el que ha acompanyat els do-
cuments que formen la Crònica
de la Guerra Civil a Catalunya, el
dietari en què es van anar ano-
tant els aspectes més rellevants
de la vida política catalana vis-
tos des de la perspectiva dels ho-
mes més pròxims al president
Lluís Companys i al conseller
primer, Josep Tarradellas. De
fet, el document original el va
conservar el president de la Ge-
neralitat durant el seu llarg exili,
i va quedar dipositat a l’Arxiu
Montserrat Tarradellas i Macià,
avui a Poblet, que és d’on ha
sortit per veure la llum pública
en aquesta edició.

La pròpia història dels docu-
ments justificaria d’entrada un
primer interès per aquest llibre,
però la veritat és que el contin-
gut d’aquest primer volum (ju-
liol 1936-gener 1937) ens permet
copsar, en primera persona, els
esforços fets pels dirigents d’Es-
querra Republicana per reforçar

la Generalitat en una situació es-
pecialment complicada, entre la
revolució al carrer i les necessi-
tats de la guerra, entre les dificul-
tats per construir un bloc de to-
tes les forces antifeixistes i les
febleses del propi partit, fent
front a circumstàncies que no
s’havien pogut preveure, en uns
primers mesos sacsejats per con-
tinus sobresalts. En aquest marc
tant convuls, els homes d’ERC a
la Generalitat volien fer preval-
dre un sentit d’estat, d’institució
i de govern, precisament quan

molts elements anaven en sentit
contrari. Tot això queda perfec-
tament reflectit en la Crònica,
on es dóna molta importància a
les activitats del president Com-
panys, a les audiències i reunions
de treball, a les al·locucions ra-
diofòniques, a l’obra de govern,
que apareix reflectida amb notí-
cies sobre la legislació i els nous
organismes que es posaven en
marxa, però també a partir de
multitud de petites notícies, com
el primer tren quiròfan, els subsi-
dis per a familiars dels milicians,
el règim de beques, i també les
incautacions del tresor de la Ca-
tedral, o el lliurament d’objectes

d’art. La Crònica permet resse-
guir les intervencions públiques
de Companys i copsar directa-
ment, amb el llenguatge de l’èpo-
ca, els moments d’eufòria però
també de desencís.

A finals d’agost de 1936, aco-
miadant uns milicians, els diu:
“Vivim unes hores en què estem
creant una Catalunya i una Es-
panya nova, perquè imperi una
major justícia social i un més am-
pli dret en la república glorio-
sa”. El temps, però, anava pas-
sant, i les paraules d’eufòria ini-
cials ja no serien suficients. Per
això Companys digué a Badalo-
na el 31 de gener de 1937: “Ja no
són paraules el que cal, sinó la
persistència en les accions
obeint unes consignes responsa-
bles”.

L’enorme interès de la Cròni-
ca ben segur que serà corrobo-
rat en el segon volum, que tracta-
rà temes com els fets de maig de
1937 o l’arribada del govern de
la República a Barcelona. A
més, els editors anuncien que el
segon volum inclourà també
tres textos inèdits de Josep Tarra-
dellas, en què cal destacar el de-
dicat a l’aportació de Catalunya
a la República i un diari perso-
nal dels darrers dies de la gue-
rra. En definitiva, una recupera-
ció documental de gran impor-
tància, molt ben contextualitza-
da en una extensa introducció
de Jordi Casassas, que permet
llegir de primera mà, com diu
aquest historiador, “la guerra
vista des de la rereguarda catala-
nista i republicana”.
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Avui no plou, però el dia està ennuvolat. No pas
grans núvols espessos, carregats d’aigua, no. Uns
núvols blanquinosos, com de diverses gases super-
posades que filtren un sol que no sap escalfar.

Carner, en el poema titulat com aquest meu paper d’avui,
compara aquest sol amb una flor malalta i és cert que la
claror d’avui té alguna cosa de llum d’hospital, de llum
difusa i homogènia que fa circular els humans com per-
duts, una mica com espectres. Gairebé no tenim ombra, de
tan prima com és. Hölderlin, en un poema famós, es
pregunta on trobarà, quan sigui hivern, les ombres de la
terra. No, avui no n’hi ha d’ombres, que la llum caliginosa
ho embolica tot i tot ho dissol. I si el poeta alemany vol
trobar ombres és perquè sap que són el resultat de l’esclat
del sol. Carner, en aquell poema, se sent tan inconfortable
que vol fugir, però no sap on. “¿On fugirem que retrobem

la petja | del cant desfet i de l’amor perdut?”, no ho sap,
només sap que vol que l’aire no el rebutgi, un aire enrarit
com ara aquest d’avui, només sap que necessita que la
llum del sol tingui virtut, i no pas aquesta llum del sol
d’avui, llum estantissa i freda. Ho diu així: “¿On fugirem
que no ens rebutgi l’aire | i que la llum del sol tingui
virtut?”. Carner veu les teulades ajupides, rígida la roba
dels terrats, tristes les finestres, i els camins descoratjats. I
d’aquí el plany. El plany de febrer, d’aquest mes que, si bé

les mimoses ja espurnegen, la primavera és tan llunyana
encara, tan imprecisa, tan pura promesa.

Però la tristesa és poc carneriana. I Carner, després
d’aquest plany, ja somia, no pas en un cel llis i blau i un dia
en què no passi res. Ell vol, de fet, la vida. Vol, després de la
tristor de l’hivern, núvols que corrin, la vida desperta: “Tot
s’encalça corrent: | el bell renou del desglaç, i la roba tan
blanca | que pensareu que es desglaci dellà de la tanca, i,
per l’herbatge, les taques d’argent.”, diu al poema Dia de
córrer. Carner vol l’alegria dels inicis: “En l’aventura del
començament | cosa feixuga no hi ha, ni revessa; | l’aigua
del riu par que digui: De pressa! | en cada fil resplendent.”
És la felicitat del moviment, del desgel, del renovellament,
l’alegria després del plany. I el febrer també en pot tenir de
dies així, cap al final, quan març ja s’insinua. Carner ens
incita al moviment, ens diu: “Corre: no pensis si fores
poruc o planyent; | tem que tot d’una aquest aire no es faci
més lent...” I és que sap que l’alegria és trencadissa, sap que
les coses són fugaces, i en aquest seu personal carpe diem,
afegeix: “Perquè demà no hi seran aquests flocs i miralls
tan esparsos, | ni la rialla de noies al sot on blanquegen els
arços, | ni el raig de sol que l’encén.” No, no hi seran.
Encara som al febrer, sota aquesta llum estantissa i freda, i
ens podem plànyer del cant desfet i de l’amor perdut, ens
podem plànyer dels camins descoratjats que tenim al da-
vant i que sembla que continuaran així dies i dies.

“És un document
sobre la guerra des
de la rereguarda
republicana”
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