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El Premi de Novel·la curta
Just Manuel Casero conti-
nua essent un baluard litera-
ri. Estem davant d’un marc

polaritzat. D’una banda, hi ha sucu-
lents premis literaris, concebuts so-
bretot perquè les editorials puguin
promoure grans fitxatges d’autors
ja consolidats. I, de l’altra, en una
mostra de vol gallinaci, existeix una
inflació de petits premis literaris
d’abast local, abanderats per ajunta-
ments i institucions que “a través de
la cultura” anhelen conquerir una
pàtina d’abrillantament social, l’im-
prescindible oripell dels nostres
dies. Al bell mig d’aquest moviment
pendular hi ha l’espai fèrtil que ocu-
pen premis com el Casero. Sorgit de
la Llibreria 22 de Girona, cultivat
per la perícia aquiescent del llibreter
Guillem Terribas, avalat per una tra-
dició de jurats d’una insubornable
passió literària, el Casero garanteix
a qualsevol autor novell que la seva
obra serà llegida i valorada amb co-
neixement i pulcritud. El 2007 Pau

Planas guanyava el premi amb
l’obra La nau, una autèntica revela-
ció literària. Fa poc s’ha publicat
una altra novel·la molt recomana-
ble, Hores prohibides, de Núria Mar-
tí, finalista de l’anterior edició dels
Casero. I ara es publica el premi
2008, Potser perquè érem nens, de
Ricard Biel.

En aquesta novel·la l’autor repro-
dueix l’esquema d’una seva obra an-
terior, Llit d’espines —finalista del
Casero del 2006 i publicada per Em-
boscall l’any 2008—, on un jove ina-
daptat elabora un retrat duríssim
dels seus pares. Sempre amb El vigi-
lant en el camp de sègol com a rere-
fons, Potser perquè érem nens inver-
teix la sensatesa proverbial atribuïda
als pares i intensifica l’imperatiu de
responsabilitat que pesa sobre uns
infants que han de subsistir defen-
sant-se de la incúria dels seus proge-
nitors. En aquest sentit, el protago-
nista adolescent de Potser perquè
érem nens concentra tot el seu ins-
tint protector i tota la seva precoç
maduresa en la figura de la seva ger-
mana petita, la Bet, un joc de sime-
tries que recorda l’estima que el Hol-
den Caulfield de Salinger sent per la
seva germana Phoebe. En un llarga
exposició, fixada per la veu retros-

pectiva d’un jove universitari que ex-
posa els avatars de la seva família, la
tècnica narrativa d’aquesta novel·la
és d’una simplicitat aparent, molt di-
fícil d’assolir. A partir de la descrip-
ció de diversos moments (l’aprensió
que el protagonista sent en veure la
seva germana participant en el cur-
set de natació, les visites al seu pare
dement, un concert de violoncel...),
a partir d’un dolor condensat en ob-
jectes i animals (el piano elèctric, el
gos de la germana), a partir del buit
onerós que deixen uns pares deso-
rientats pel seu fracàs matrimonial,
Potser perquè érem nens descriu un
tractat de subsistència on l’ètica sin-
cera dels dos protagonistes i la perso-
nalitat semivelada del narrador per-
filen una novel·la que alterna de ma-
nera convincent la tendresa i la du-
resa extremes per endinsar-nos en la
destrucció de qualsevol visió
idíl·lica de la infantesa. Llevat d’al-
gun excessiu cop de guionista (com
l’ingrés del pare al psiquiàtric), d’al-
gun tempo narratiu massa accelerat,
o d’alguna ocasional baixada de vol-
tatge expressiu (“gestionar les emo-
cions” i “substituir el rol”), Potser
perquè érem nens consolida i pronos-
tica una bona línia literària, dotada
de tècnica i sensibilitat.

Quan un es pren la molèstia de llegir l’obra narrativa
completa de Flaubert, cosa que es pot fer en quinze
dies —de fet són cinc novel·les i tres contes—, s’adona
de seguida que l’“ós de Normandia” només va tenir
una certa condescendència amb el públic lector de la

França del seu temps —de 1843, any de la dita Primera Educa-
ció sentimental, a 1880, any de la seva mort i de la primera
edició, en fascicles, de Bouvard i Pécuchet— en escriure Mada-
me Bovary. Aquesta obra, una de les més perfectes de la
novel·lística del segle XIX, encara s’adiu amb els paràmetres
mig realistes, mig tardo-romàntics, que els lectors de 1857
desitjaven trobar en la lectura de tota novel·la. La història
d’aquella noia de pagès que es casa amb Charles Bovary,
metge incapaç en un poblet insignificant, que comet adulteri
repetides vegades, que estira més el braç que la màniga fins que
porta el matrimoni i família tota a la ruïna, això reblat amb el
seu suïcidi, narrat amb tinta naturalista, aquesta història,
dèiem, tenia tots els elements per convertir-se en un llibre de
gran èxit, cosa que va aconseguir, diguem-ho tot, ajudant-hi el
fet que el llibre va ser portat als tribunals per atemptat contra
la moral pública. Cert que hi ha un personatge, l’apotecari
Homais, que anuncia clarament la devastadora crítica de l’esta-
ment burgès que després es trobaria a tota la resta de la
producció novel·lística de l’autor; però, com s’ha dit, la
novel·la va agradar al seu públic, i Flaubert, si hagués anat per
aquest camí, hauria recollit un èxit molt gran tota la vida.

Però no va ser així. En comptes de seguir aquest camí,
Flaubert va seguir el camí i el dictat del seu geni i de la seva
còlera: volia construir una obra enorme de debò, innovado-
ra en molts sentits —començant per l’estil, que es va anar
depurant fins a uns extrems quasi patològics—, i volia,
sobretot, proveir la seva obra de l’element de fons que més li
va importar tota la vida: descarregar, en l’espai simbòlic de
la literatura, tot el menyspreu que li inspirava l’estupidesa de
la classe burgesa del seu temps —classe, paradoxalment, a la
qual ell pertanyia per tota mena de raons. Va deixar molt

clara aquesta intenció
a la seva correspondèn-
cia: “Experimento con-
tra l’estupidesa del
meu temps unes ones
d’odi que m’ofeguen.
La merda m’arriba
fins a la boca, com les
hèrnies estrangulades.
Però la conservaré,

aquesta merda, la fixaré i l’enduriré. Vull fer-ne una pasta
amb la que empastifaré el segle XIX, igual com els indis
dauren les pagodes amb la buina de les vaques”. Així ho va
fer, començant per Salambó (1862), que sembla una novel·la
històrica sobre Cartago però és, de fet, una anàlisi magnífica
de les escasses diferències que hi ha entre el concepte de
civilització i el de barbàrie, i acabant amb l’exasperant
novel·la pòstuma que ja hem dit.

A la segona versió de L’educació sentimental (1869), ara
traduïda per primera vegada al català per Lluís Maria Todó
(Barcelona, Ed. Destino, 2009), Flaubert ja no hi va plànyer
esforços ni dissimulacions: si la burgesia era una classe estú-
pida, al damunt essencialment avorrida, que sempre va cau-
re, entre 1830 i el Segon Imperi, en els mateixos paranys i
ximpleries, llavors calia fer-li una novel·la a mida i sense
concessions. I si la vida de la Bovary havia estat monòtona i
carregosa, encara ho va ser més la de Frédéric Moreau, el
protagonista i anti-heroi de L’educació sentimental. ¿Educa-
ció? Fins i tot això és dir massa. Aquesta novel·la, que
avança a pas de tortuga, que incideix i reincideix en fets que
sembla que no coneguin moviment, és l’al·legoria més perfec-
ta que es podia escriure d’aquest impuls de repetició que
tenia la classe hegemònica francesa de la segona meitat del
segle XIX, impuls reblat, a la novel·la, per la xarxa de
relacions sentimentals, pràcticament infructuoses, de Frédé-
ric. El camí cap a aquest enorme tedi iteratiu, cap a aquest
“etern retorn” que més tard esclataria en Les temptacions de
sant Antoni i Bouvard i Pécuchet estava servit, i molt ben
servit. De fet, Flaubert va tenir l’enorme habilitat de super-
posar, a L’educació sentimental, el caràcter estantís i sòrdid
dels esdeveniments polítics francesos que van de 1837 a 1867
amb el caràcter estancat de la biografia de Moreau i de les
seves poc variables conquestes amoroses: l’amor impossible
amb Madame Arnoux; Louise, la joveneta de pagès; i les
adultes Rosanette, cortesana, i Madame Dambreuse, d’una
família d’upa. Tot es repeteix, tot torna, res no avança; i tot
plegat és, com hem dit, al·legoria d’una desconfiança absolu-
ta en l’amor, en el Progrés i en l’optimisme dels burgesos.
Henry James, que tirava més aviat a l’aristocràcia, va dir que
llegir aquest llibre era com “mastegar una barreja de cendra
i serradures”. Gide li va fer el millor dels elogis: “Perdura,
sense voler, com una epopeia de la mediocritat”. Charles Du
Bos, que coneixia el rerefons històric de les novel·les de
l’autor, va dir una cosa menys elaborada, però potser la més
encertada de totes: “aquesta és l’obra mestra de Flaubert”.

LLUÍS MUNTADA

ELS VOSTRES CLÀSSICS

L’obra mestra
de Flaubert

JORDI LLOVET

Infàncies no recuperades

Un adolescent solitari mira els cotxes passar des del turó d’una autopista. / SAMUEL SÁNCHEZ

GEN / La meva diable porta
xanques
Andreu Martín / Anna Tortajada
Abacus
130 pàgines. 12,95 euros /
160 pàg. 12,95 euros

Amb una nova col·lecció de
narrativa juvenil, la coope-
rativa de consumidors Aba-
cus s’estrena com a edito-

rial. Semblaria que una llibreria de
la seva importància i coneixedora
com ningú del panorama editorial
hauria de donar aquest pas enda-
vant per aportar-hi un ingredient di-
ferent, nou i fresc. Però no és ben bé
així. Amb un objectiu tan clar com
el d’oferir temes que interessen als
joves i suscitar el debat a les aules de
secundària, Món Abacus recupera
la vella i coneguda fórmula de pre-
sentar novel·les que “tracten de...”,
obres que enllacen de ple amb el
gènere del realisme crític que inundà
els aparadors dels anys noranta amb
novel·les sobre les drogues,
l’anorèxia, la delinqüència,..., abans
que el boom de la narrativa fantàsti-
ca l’arraconés i el fes aparèixer
d’una manera més puntual i dosifica-
da. Dins d’aquest corrent, descobrí-

rem obres i autors destacables, però
hem oblidat i oblidem constantment
aquella narrativa feta a mida pels
interessos dels joves, que ha defenes-
trat molts adults i també innombra-
bles lectors que la van provar.

Dos autors amb pedigree han es-
tat els escollits per estrenar Món
Abacus. Andreu Martín (Barcelona,
1949) presenta la història de l’Artur,
un jove absolutament abduït per un
videojoc anomenat GEN, en el mo-
ment que trasllada alguna de les pro-
ves a la realitat. Si bé és una novel·la
que aborda un tema prou candent,
Andreu Martín, amb la seva des-
tresa habitual, aconsegueix una obra
efectiva, amb la barreja de situacions
al límit i de diversos personatges con-
vencionals de la novel·la negra i de
misteri, tot conduint la novel·la cap
a aquest darrer terreny que és on se
sent més còmode. L’acció és trepi-
dant, la definició dels personatges
molt clara i la combinació de les si-
tuacions, notable. L’autor no inventa
res, però sap captar l’interès del lec-
tor i conduir-lo cap a situacions i
territoris misteriosos i atractius.

Anna Tortajada (Sabadell, 1957),
amb una trajectòria força més curta
encara en la narrativa infantil i juve-

nil, presenta la història de tres ami-
gues, dues de les quals s’enamoren
entre elles. El tema de La meva diable
porta xanques és el de l’homosexuali-
tat, situat en un ambient de diables i
de festa. Si bé la novel·la de Martín
aconsegueix desvetllar cert interès
més per la trama que pel tema, la de
Tortajada és d’aquelles obres que
parteix d’un tema i un missatge clar
—justificar l’homosexualitat de les
protagonistes—, però dóna la sensa-
ció que l’autora se sent bloquejada
pel mateix i l’acaba desenvolupant
amb dispersió. Pel tema tractat, l’em-
bolcall esdevé massa superficial,
amb uns personatges tan poc definits
que al lector se li fa difícil identificar
cadascun dels protagonistes. L’acció
és gairebé nul·la, i tot se centra en la
descripció d’una quotidianitat tan
abassegadora que acaba produint
desencís. Enmig d’aquesta s’interca-
len missatges de mòbil que es veuen
més com a un possible esquer per
acostar-hi els joves que no pas com a
elements necessaris per al desenvolu-
pament de la història. Una novel·la
en què no podríem dir que el missat-
ge devora la literatura, sinó més aviat
que no s’ha emprat un exemple i una
trama adient per transmetre’l.

De retorn al realisme crític
PEP MOLIST

“Diuen que ‘L’educació
sentimental’ és l’obra
mestra de Flaubert”
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Nou poemari de Lluís
Massanet
Concebuts cadascun d’ells com una
una unitat pròpia, els quaranta-tres
poemes que conformen el nou poe-
mari de Lluís Massanet tenen un fil
conductor: “la transposició en mots
de les vivències d’una consciència
alterada per un afinament constant, per la voluntat
de relligar-se amb el que l’envolta”, en paraules de
l’autor. Aquest és el cinquè recull de poemes de
Massanet, traductor d’autors com Patricia Highs-
mith, Charles Bukowski o Antoni Tabucchi, i autor
de versions catalanes i adaptacions escèniques
d’obres com Rèquiem, Totes culpables o La mel.

Entretant. Lluís Massanet. El Gall Editor. 43
pàgines. 12 euros

Un desagradable
assumpte de família
Benjamin Black —pseudònim amb el
qual l’escriptor irlandès John Ban-
ville s’ha introduït amb gran èxit en
la narrativa de misteri— presenta un
nou títol que el referma com un mes-
tre de la intriga. L’acció se situa a
Nova York, on l’ex reporter John

Glass es dedica a escriure la biografia del sogre,
magnat de les comunicacions i antic agent de la
CIA. Tot canvia quan el jove investigador que li
proporciona informació per al llibre, conegut com a
Lèmur, destapa un assumpte desagradable sobre la
família. El Lèmur és assassinat i Glass haurà de
descobrir qui el va matar. Traducció al català
d’Eduard Castanyo.

El Lèmur. Benjamin Black. Bromera. 196 pàgi-
nes. 16,50 euros

Relats sobre el dia a dia
d’una societat canviant
Set relats componen aquest volum de
Joan Esculies que submergiran el lector
en el dia a dia d’una societat canviant,
complicada i reglada fins a l’extrem, en
la qual alguns intenten adaptar-s’hi, al-
tres se salten els condicionants i molts
es deixen emportar o esdevenen víctimes inconscients
dels prejudicis. Una nova mostra de l’enginy literari
d’Esculies, que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda
el 2005 amb el seu anterior recull de relats, Tràilers.

Contes bàrbars. Joan Esculies. Edicions de 1984.
115 pàgines. 13,50 euros

Les vivències dels presos
religiosos a la Model
Eclesiàstics i laics que van ser tancats a la
presó Model de Barcelona el 1937 única-
ment per la seva condició de catòlics van
escriure poemes i altres textos en què ex-
pressaven les seves angoixes i descrivien

la vida quotidiana al centre penitenciari. Són textos
commovedors que els reclusos escrivien secretament,
sovint en bocins de paper que havien d’amagar als
llocs més impensables per burlar els controls de la
presó. L’investigador Jesús Alturo ha aplegat alguns
dels textos que s’han pogut recuperar i els complemen-
ta amb escrits de la immediata postguerra.

El calze i la lira entre reixes. Jesús Alturo. Pagès
Editors. 256 pàgines. 18 euros

La providència es diu Paco /
Els altres catalans
(edició no censurada a cura
de Jordi Amat)
Genís Sinca / Francesc Candel
La Magrana / Edicions 62
416 pàgines. 22 euros /
403 pàg. 19,95 euros

Segons Jordi Pujol, Francesc
Candel (El Racó d’Ade-
mús, 1925-Barcelona, 2007)
és un dels deu catalans més

importants del segle XX. Proba-
blement sigui així, sobretot si te-
nim en compte la temàtica a la
qual es va dedicar tota una vida.
Efectivament, la Catalunya del se-
gle XX no s’entén sense la realitat
demogràfica i l’impacte cultural i
polític de la immigració. I, curio-
sament, en la nostra cultura políti-
ca el nom propi de referència en
relació amb aquesta transcenden-
tal temàtica no és cap demògraf
ni sociòleg, sinó un escriptor que
viu el fenomen com a protagonis-
ta, en primera persona. Enten-
gui’s bé, no es tracta que no po-
guem fer una llista més o menys
llarga de científics socials que
s’han aproximat a múltiples ves-
sants de la qüestió, sinó que el
nom que esdevé referència inexcu-
sable és sempre el de Candel. Pa-
co o Francesc, com titulava una
primera aproximació biogràfica
d’Ignasi Riera de 1988, la figura
de Candel és la d’un escriptor
que, sense voler, acaba tenint la
influència que tant desitjaria un
intel·lectual intervencionista, i
que sovint no té. Candel, en reali-
tat, és un personatge inclassifica-
ble, que només s’entén en unes
circumstàncies molt concretes del
país, quan des de la cultura anti-
franquista es vol intervenir per-
què la immigració no esdevingui
un element d’espanyolització, i no
se sap de quina manera fer-ho, en
un context polític clarament hos-
til. A partir d’aquí l’escriptor im-
migrant, d’experiència vital hu-
mil, es converteix en un fenomen
literari ben especial, que poua en
la quotidianitat que l’envolta.

Genís Sinca (Manresa, 1970)
ens ofereix a La providència es diu
Paco un retrat viu i autèntic de
Candel a partir de les converses
que hi va mantenir a casa seva i a
l’hospital, al llarg dels sis darrers
anys de la vida de l’escriptor. Sin-
ca ens apropa a un home radical-
ment lliure, profundament anti-
dogmàtic, autèntic i solitari. Un
home que confessa obertament:
“jo no quadrava enlloc ni en pintu-

ra”. I aquest home solitari esdevé,
en canvi, l’altaveu d’una quotidia-
nitat que no trobava forma d’ex-
pressar-se, i també una mena d’in-
termediari entre els ambients po-
pulars de la immigració i el món
cultural i polític que sorgia de sec-
tors socials molt més acomodats i
de tradició cultural autòctona.
D’aquest peculiar paper es deriva
l’èxit d’Els altres catalans, el llibre
més venut el dia de Sant Jordi de
1964, sorgit de l’interès que Can-
del va despertar en persones com
Jordi Pujol, Josep Benet o Max
Cahner, de tradicions ben contra-
posades a les de l’escriptor.

L’entesa entre els promotors
d’Edicions 62 i Candel marca un
tomb definitiu en la trajectòria de
l’escriptor, però també en el trac-
tament del tema de la immigració
en la cultura catalana. Es tracta,
per tant, d’un llibre central, que
compta ara amb una nova edició,
que podem qualificar de definiti-
va. Jordi Amat (Barcelona, 1978)
s’ha ocupat de preparar una acu-
rada edició amb el text original
que va escriure Candel, recupe-
rant els fragments o les frases que
va escapçar la censura. Més enca-

ra, no només res-
tableix el text
original, sinó
que ens fa veure
què va fer des-
aparèixer la cen-
sura, que va ac-
tuar sobre 31 pà-
gines de l’origi-
nal. Segons
Amat, no hi ha
un criteri clar
pel que fa a les
s u p r e s s i o n s,
però en general
pretenien suavit-
zar les crítiques
a l’statu quo
franquista. Es
censurava qual-
sevol referència
crítica a les for-
ces de l’ordre o
a les deficiències
de serveis pú-
blics o a la lluita
per la supervi-
vència de la cul-
tura catalana.

Més enllà
d’Els altres cata-
lans, però, la fi-
gura de Candel
va anar prenent
encara més
presència públi-
ca, sobretot pels

seus articles i els seus llibres, que
patien constantment les topades
amb la censura, amb enfronta-
ments tan directes com el que va
protagonitzar amb el mateix mi-
nistre Sánchez Bella el dia del lli-
bre de 1970. Candel, molest per
no poder publicar un llibre encara
a la censura, li va espetegar a l’edi-
tor Lara davant del ministre: “Tú
te callas, que esto lo ventilamos el
ministro y yo, ahora que tenemos
la oportunidad”. Amb la Transi-
ció, Candel esdevindria ocasional-
ment polític, però tampoc hi en-
caixava gaire, i vivia tant al dia de
la seva feina que va haver de de-
manar diners per poder anar a les
primeres sessions del Senat.

En definitiva, Sinca ens
aproxima a aquest Candel autèn-
tic i lliure, amb total complicitat
amb l’escriptor. Tanmateix, resta
pendent una biografia contrasta-
da amb la bibliografia de l’èpo-
ca, amb més dades objectives del
context en què es va desenvolu-
par Candel, fins i tot amb les res-
postes crítiques amb l’obra de
Candel. En qualsevol cas, el tre-
ball de Sinca serà una peça im-
portant en el futur.
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Com que és Dijous Sant, permetin-me que em posi
una mica transcendent i mediti una estona en veu
alta, és a dir, en veu escrita i publicada.

Composició de lloc: aquest any Setmana Santa
cau a l’abril, mes que segons el poeta anglès Eliot és el més
cruel, perquè barreja memòria i desig. És clar que lleva lilàs
en terres mortes i revifa amb pluja primaveral les arrels
corsecades. Potser tot això és més visible a Anglaterra, en
l’Anglaterra d’abans del canvi climàtic, és clar, quan l’abril
era la sortida esplendorosa d’un hivern humit que ho podria
tot. Vaig viure un parell d’abrils en aquella Anglaterra eliotia-
na i un d’ells a Hampstead, on, per l’abundància de jardins,
l’explosió abrilenca era impressionant. Sí, els lilàs florien rere
les tanques de fusta dels jardins, abundants de flors i de
perfum. Els bulbs dels narcisos i els crocus trencaven amb les
seves flors la terra negra plena de fullaraca podrida i de cucs

carnosos, pruneres i cirerers es convertien en una massa
compacta de corol·les de seda. Era la glòria. Però un altre
poeta anglès, Shakespeare, ja havia escrit que la glòria del
mes d’abril era incerta. I és que ràpidament el cel es cobria,
queia un ruixat i deixava lilàs i pruneres, cirerers i narcisos,
capcots i rebregats. La florida enarborava el desig. La des-
trucció ràpida suscitava la memòria de tantes destruccions
implacables en les vides humanes, individuals i col·lectives.

Primer punt: aquests dies de Setmana Santa em sol

venir al cap la història bíblica d’Isaac. Ja la saben, Déu
ordena a Abraham que prengui el seu fill Isaac i l’hi
ofereixi en sacrifici. Abraham està disposat a fer-ho. Sem-
pre s’ha posat com a exemple d’una fe més enllà de tota
racionalitat. A vegades penso que Abraham s’hauria d’ha-
ver rebel·lat. Què hauria passat? Però el personatge de la
història que és del tot entranyable és el fill, Isaac. Pensar
que el teu propi pare et mena al sacrifici deu ser insuporta-
ble. És clar que la història acaba bé. Bé? En tot cas, el
pobre Isaac deu quedar tocat per sempre. Però si penso en
aquesta història aquests dies és pel seu paral·lel amb la que
hi commemorem. Molt més cruel, encara. L’Isaac de la
nostra història es diu Jesús i el seu Pare se l’ofereix en
sacrifici. Sempre m’ha inquietat aquesta decisió. Allò que
Déu estalvia a Abraham no s’ho estalvia pas a si mateix.

Segon punt: el misteri de la resurrecció. ¿Saber que al
tercer dia ressuscitaria va estalviar ni que sigui una mica el
sofriment de la víctima? No parlo de sofriment físic, que
no. Sinó de sofriment mental. Jesús, ¿en tenia una certesa
total de la seva resurrecció? Llavors, per què allò d’Elí, Elí,
¿lemà sabactani?, és a dir, Déu meu, Déu meu, per què
m’has abandonat? Si Isaac hagués sabut que, sacrificat,
hauria ressuscitat al tercer dia, ¿hauria patit tan enorme-
ment com degué fer-ho, mentre el seu pare el lligava i
alçava el ganivet per degollar-lo? La Bíblia no ens en parla
d’aquest sofriment del noiet, però podem imaginar-lo.
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