
La rebel·lió
Joseph Roth (trad. de Judith Vilar)

nsiola
117 pàg. 15 euros

Periodista de prestigi al Berlín
de la dècada de 1920, Joseph
Roth (1894-1939) combinava
la crònica d’esdeveniments

amb acumulacions d’estats d’ànim,
comentaris i opinions, sempre més
procliu a la crònica personal i anec-
dòtica feta arran dels fets que al
què, qui, com, quan, on i per què de
l’ofici. A les novel·les, en canvi, do-
nava a tot un to una mica religiós,
no només en sintonia amb el realis-
me pietós o empès per la idea d’insig-
nificança de les coses de Maupas-
sant i de Txèkhov, sinó amb un alè
bíblic d’herència jueva que a vega-
des feia transcendir les trames i les
assimilava a esquemes mig històrics
mig mítics, com ara en la peripècia
del protagonista de La rebel·lió
(1924), Andreas Pum.

El pobre Andreas és un mutilat
de la Primera Guerra Mundial que
rep una llicència estatal per tocar pel
carrer l’orgue de maneta, creu en un
déu que reparteix les medalles se-
gons els mèrits i anomena pagans
els homes que han oblidat la guerra
i l’aniversari del Kàiser. Amb una
crossa, una llicència i una medalla
en té prou per viure feliç, fins que un
seguit de desgràcies que semblen sor-
gides de la maledicció divina, però
també de la denúncia humana

Roth va arribar a firmar com “Jo-
sep el roig”—, el duen a la falta de fe
en un imperi que s’enfonsa i un Déu
que l’abandona. “Deu ser jueu!”, re-
bla un home que acusa en fals An-
dreas dalt d’un tramvia, no gaire des-
prés d’haver rebut acusacions de
mentider, espia i bolxevic.

Esclafat per la burocràcia esta-
tal, el personatge perd la fe, es la-
menta i s’aboca al buit. Roth com-
bina la crisi moral i religiosa del
personatge amb un punt una mica
picant de crítica social i un enfoca-
ment que casa en part amb els pos-

tulats de la Nova Objectivitat, el
retorn al realisme després del parèn-
tesi expressionista. La caiguda de
l’imperi i la fallida de la societat
burgesa impulsen el desencís del
protagonista, però la incomprensió
i les injúries a Déu, a la manera de
Job però amb l’estil d’un deliri com
els descrits per la psicologia moder-
na, queden matisats pel retrat com-
plet i crític d’un període de la vida
d’un home senzill abassegat per
una època turbulenta.

El darrer Roth —després de la
inacabada La teranyina i d’Hotel

Savoy, La rebel·lió, l’obra recupera-
da ara per Judith Vilar, és la tercera
novel·la breu d’una dilatada
producció—, el que un cop escrita la
nostàlgica La marxa de Radetzky en-
cara va tenir temps de culminar
dues obres majors, La llegenda del
Sant Bevedor i Leviatà, fins i tot va
deixar de creure en les narracions
com a cos de combat o com a forma
afable d’esperança en l’espera: im-
buït d’una negativitat històrica i bio-
gràfica sense aturador, ja només
creia en el descrèdit i en el naufragi
com a únic refugi.

És cert que hi ha molts autors clàssics que es poden
llegir sense cap preparació especial: la tragèdia d’Èdip
Rei s’entén per ella mateixa; El convit, de Plató, no
necessita el comentari de Marsilio Ficino (que més

aviat distorsiona l’original en nom del cristianisme), i el ma-
teix passa, per exemple, amb Horaci; menys amb Homer o
amb Ovidi, que porten més mitologia entre els seus versos.

Sigui com vulgui, no és mala idea fer-se una visió de
conjunt del que van ser les civilitzacions de Grècia i Roma, i, a
la seva ombra, la cultura dels humanistes o fins i tot la dels
il·lustrats i la dels romàntics europeus, essent aquests, en
termes generacionals, els últims que van practicar un retorn
voluntariós i esforçat a les fonts del que, pròpiament, anome-
nem “els clàssics”.

En aquest sentit, hi ha diversos llibres que poden resultar
útils als lectors. Una de les guies més prolixes del llegat de
Grècia és la Historia de la cultura griega, de Jacob
Burckhardt, antigament editat a Revista de Occidente
(1935-1944), descatalogat en aquest lloc però aviat als
quioscs, per un preu mòdic, a RBA Coleccionables. Un llibre
igualment general, més aviat d’emmarcament històric, sociolò-
gic i antropològic, i molt recent, és el de Robin Lane Fox, La
epopeya de Grecia y Roma (Crítica, 2005), que va de l’èpica
homèrica fins a la destrucció de Pompeia, passant per l’època
hel·lenística: està molt ben documentat, i no ha agradat mas-
sa als filòlegs puristes (Luis Alberto de Cuenca, Abc), però ha
agradat sobre manera als lectors no especialitzats amb ganes
de posseir una visió de conjunt: històrica, cultural, de cos-
tums, etcètera.

També és visió de conjunt, encara que estigui decantat cap
a les qüestions relatives al culte, a l’ànima, als vius i als morts,
el llibre d’Erwin Rohde Psique [Psyché]. La idea del alma y la
inmortalidad entre los griegos, Fondo de Cultura Económica,
1994. Semblant a aquest llibre és el tan famós de Werner
Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura clásica, que dibuixa
un mapa molt vast de les idees de polis, civilització, educació i

cultura oral i escrita a
la Grècia antiga:
aquest llibre, com el
precedent, ha estat su-
perat per aportacions
més recents, amb base
filològica més sòlida, i
després de noves desco-
bertes arqueològiques;
però aquesta mena de

llibres escrits per homes de grans coneixements desfasats con-
tinuen essent, al criteri de moltes persones, els que resulten de
més bon llegir: és com Pensadores griegos. Una historia de la
filosofía en la antigüedad, de Theodor Gomperz, Herder,
2000, que els idealistes prefereixen a la més científica Historia
de la filosofía griega, de W. K. C. Guthrie, Gredos, 1999-2004,
aviat també als quioscs (RBA). Si el lector busca un resum de
poques pàgines de la cultura grega antiga, el trobarà a M. I.
Finley, Los griegos en la antigüedad, Labor, 1996, que abraça
gairebé tants anys com el llibre de Fox, però només té 195
pàgines, ben llegidores. Per al terreny literari, encara resulta
molt recomanable el llibre de C. M. Bowra Introducción a la
literatura griega, Gredos, 2008: un llibre esplèndid, escrit amb
el bon gust que, en temps més clàssics que els nostres, posseïa
sempre un sir anglès.

Si el lector té la idea, cosa cada cop més natural, que tan
clàssic és Homer com els humanistes italians, francesos o
espanyols dels segles XV i XVI, llavors és imprescindible el
llibre de R. R. Bolgar The classical heritage and its beneficia-
ries, At the University Press, Cambridge, 1954 (abebooks.
com; entre 6 i 112 euros). El mateix pont, encara amb més
arcades, entre Grècia i Roma, i els temps moderns, el basteix
l’extraordinària antologia d’assaigs de Gilbert Highet La tra-
dición clásica, 2 vols., també a Fondo de Cultura Económica,
1996, encara a les llibreries. Aquesta obra comença amb un
estudi sobre la dita “época fosca” del temps de Carlemany,
però arriba fins gairebé els nostres dies —Wagner, Whitman,
Tolstoi, Camus, Anouilh—, sempre amb el pensament posat
en el ressò, l’eco o la influència visibles, a les lletres d’Occi-
dent, del gran llegat de Grècia i Roma.

Hi ha dos llibrets esplèndids, en italià, en francès i en
castellà, que donen una perfecta idea dels costums i de la vida
quotidiana a les Grècia i Roma clàssiques: L’homme grec,
sota la direcció de Jean-Pierre Vernant, Seuil, 1993, i L’hom-
me romain, sota la direcció d’Andrea Giardina, Seuil, 1992.

Acantilado ha publicat recentment dos grans llibres sobre
cultura i espiritualitat gregues: Bruno Snell, El descubrimiento
del espíritu. Estudios sobre la génesis del pensamiento europeo
en los griegos, 2007, i Oddone Longo, El universo de los
griegos. Actualidad y distancia, 2009, tots dos situats en el
punt exacte en què Grècia es fa present a la consideració dels
nostres dies. Després de tot això —ni que sigui amb la lectura
d’un sol llibre dels que hem esmentat—, els lectors donaran
acompliment a l’aforisme de Goethe: “Que cadascú sigui grec
a la seva manera, però que ho sigui”.

PAU DITO TUBAU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Bibliografia
introductòria

JORDI LLOVET

L’home senzill

Obra de George Grosz Daum es casa amb el seu pedant autòmat el maig de 1920;
John Heartfield està molt content amb la boda.

La Barcelona pecadora.
Els reportatges de l’Àngel
bohemi
Domènec de Bellmunt (edició de
Francesc Canosa)

contravent Editors
196 pàgines. 20 euros

Ara que la premsa escrita pa-
teix la crisi amb un cruixi-
ment de dents esfereïdor,
aclaparada pels ERE, la li-

quidació de suplements i el tanca-
ment d’edicions en paper, llegir els
reportatges de La Barcelona pecado-
ra, escrits per Domènec de Bellmunt
(1903-1993) als anys 30, ve a ser com
acostar-se al paradís perdut del perio-
disme català. Sobretot si es compar-
teix l’entusiasme de Francesc Cano-
sa, responsable de la recopilació i au-
tor de l’excel·lent Apunt biogràfic
que tanca el volum. Que aquells eren
uns altres temps ho prova tant una
frase circumstancial de Bellmunt
(“eren dos quarts de deu del vespre,
l’hora de fer el cafè”: aquella Espa-
nya tan endarrerida era, quant a ho-
raris, més europea que la d’ara) com
la cita que reporta Canosa d’un pe-
riodista nord-americà que visita Bar-
celona el 1931: “En una ciutat d’un
milió d’habitants com és la vostra, hi
ha, com a mínim, el doble de pe-
riòdics que a Nova York, que en té

set milions”. I una nòmina de perio-
distes de luxe: Xammar, Pla, Sagar-
ra, Rovira i Virgili, Josep Carner, Ri-
ba, Nicolau d’Olwer... “Els millors
cervells de la ploma i les idees”, su-
bratlla Canosa, la majoria entorn del
partit Acció Catalana i del diari La
Publicitat; si allò no va quallar com a
pal de paller del catalanisme republi-
cà és perquè Acció Catalana era un
“partit més de lectors que d’elec-
tors”. Divergien, doncs, una classe
intel·lectual avançadíssima i un país
que anava per una altra banda.

Bellmunt és un d’aquells brillants
periodistes que situen la premsa cata-
lana a la primera línia de la moderni-
tat. Exiliat a París entre 1924 i 1929,
hi descobreix, enlluernat, les prime-
res emissions de televisió i, sobretot,
el “reportatge novel·lat”, que impor-
tarà aquí. Això que ara trobem ben
normal —el reportatge àgil i directe,
en primera persona, amb diàlegs
vius, canvis de ritme i influència dels
llenguatges audiovisuals— represen-
tava aleshores una novetat que tren-
cava motlles periodístics caducs i en-
sopits. La fórmula, engrescadora i
llaminera, es posarà de moda tot se-
guit. A la quinzena d’articles reunits
a La Barcelona pecadora, Bellmunt
l’empra per presentar la part més
fosca de la ciutat: la prostitució, la
delinqüència, les presons, els usu-

rers, els suburbis. L’eficàcia de la ma-
nera de buscar la notícia és evident,
com en el cas de ‘Memòries d’un
carterista barceloní’, on gairebé tot
l’article es construeix en forma de
diàleg amb un pispa que explica el
seu historial i els seus mètodes.

Ara, si Bellmunt destaca com a
innovador, dubto que el fons dels
seus reportatges tingui el mateix
mèrit. La seva mirada té, més d’un
cop, un punt de sensacionalisme re-
demptor que fa nosa (“volia plànyer
aquelles xicotes joves i boniques que
destruïen les seves joventuts pletòri-
ques amb el verí de la cràpula diària
i el foc criminal de l’alcohol”) i una
contradictòria complaença a descriu-
re un submón on es diria que no es
troba a gust (els articles vénen acom-
panyats de la breu novel·la L’Àngel
bohemi, de 1935, on el millor són els
diàlegs). D’altra banda, quan visita
les barriades on s’amuntega l’allau
d’immigració del sud d’Espanya, en-
tén que es tracta d’un problema que
afecta el desenvolupament de l’auto-
nomia catalana però exhibeix un xo-
vinisme que nega tenir, i engega per-
les com: “La gent de casa nostra no
sol anar a crear conflictes a ningú”.

Amb tot, la proposta del volum
és interessant i pertinent, i ve servida
en un disseny tipogràfic elegant en-
terbolit per un gavadal d’errates.

Quan la premsa anava bé
XAVIER DILLA

“Que cadascú sigui grec
a la seva manera,
però que ho sigui”
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Els perills de vendre’s
l’ànima, en vers

El savi que ven la seva ànima al diable
a canvi de poders màgics i el coneixe-
ment de tot allò que sempre li ha estat
ocult a l'home. La vella història ale-
manya (canviant savi o artista, segons
l’autor, pel mag ambulant) ha estat la
base del mite de Faust, que va tenir versió germinal
en les mans de Goethe. Després, entre d’altres, de les
traduccions de Maragall i de Lleonart, arriba ara la
de Jaume Ortolà (premi Vidal Alcover 2005), en vers
però sense rima, amb mínimes però justes notes i a
cavall entre el classicisme i la naturalitat.

Faust. Goethe. Riurau Editors. 494 pàgines. 25 euros.

Cyrano de Bergerac
escrivia ciència-ficció
Potser Edmond Rostand sigui l’únic
dramaturg que va aconseguir fer
creure que un personatge real només
va existir en la ficció. El cas és que
Hector Savinien Cyrano de Bergerac
(1619-1655) va ser un important i prolí-

fic escriptor que, a sobre, va fer una novel·la que es
pot considerar de les primeres del gènere de la cièn-
cia-ficció. Aquesta és la que arriba ara, per primer
cop en versió íntegra en català i tot recuperant la
traducció de luxe que el 1934 en va fer Martí de
Riquer (Viatge a la Lluna) pels famosos Quaderns
Literaris de la llibreria Catalònia. Jordi Raventós ha
versionat els fragments restituïts.

L’altre món. Hector Savinien Cyrano de Bergerac.
Adesiara. 279 pàgines. 22 euros.

“Amonedar la saviesa”
1.376 vegades
El moralista i assagista francès Joseph
Jouvert no va publicar cap llibre en
vida. Es dedicava a omplir llibretes
amb reflexions sobre el comporta-
ment humà, que ja se sap que dóna
per molt i massa. Secretari de Diderot
i amic de Chateaubriand, va ser
aquest qui va donar a la humanitat els pensaments
d’aquest culte i enginyós personatge, rei de l’aforis-
me: “Amonedar la saviesa. Encunyar-la en màximes,
en proverbis, en sentències fàcils de retenir i de trans-
metre”, va definir la seva obsessió. Del sexe a la
política, del menjar a la religió, aquest llibre, traduït
per Joan Casas, en recull 1.376.

Pensaments. Joseph Joubert. 550 pàgines. 22,90 euros.

Per a poder
contemplar-se en Déu
Hi ha qui compara la seva estructura
amb la de la Divina Comèdia de Dant o
la de La ciudad de Dios de Sant Tomàs.
Sigui com sigui, Llibre de la contempla-
ció és una de les primeres grans obres de

les lletres catalanes i també el primer text en prosa de
Ramon Llull, que va sorprende desfent-se de tota
tradició literària per —segons Josep Enric Rubió,
que n’ha tingut cura— “treures de la màniga un
gènere nou, una literatura confessional i consola-
tòria”. La natura, la història i l’home són els temes
sobre els que reflexiona.

Llibre de la contemplació. Ramon Llull. 382 pàgi-
nes. 20 euros.

Il·lusions perdudes
Honoré de Balzac
Editorial Proa
581 pàgines. 22 euros

És probable que el lector,
després d’haver llegit
Il·lusions perdudes, experi-
menti un contrasentit llu-

minós. D’una banda, és molt pos-
sible que comparteixi amb Sainte-
Beuve l’opinió que les novel·les
d’Honoré de Balzac (París,
1799-1850) es desgovernen en la
seva prolixitat. I de l’altra banda,
en paral·lel, sentirà que, a excep-
ció de Dostoievski i Dickens, nin-
gú com Balzac ha fet un retrat
social més precís d’una època,
una acta notarial tan ben salpe-
brada de dosis de vitalitat imagi-
nativa per revelar la ferotgia de
les pugnes individuals i classistes
que mouen la història.

Il·lusions perdudes va ser pu-
blicada el 1843. Emmarcada en
la recerca balzaquiana de l’obra
absoluta, aquest títol és una de
les novel·les centrals que inte-
gren el projecte homèric de La
comèdia humana: l’intent de fu-
sionar totes les novel·les en una
obra única per exposar, d’una
manera anàloga a allò que el na-
turalista Georges-Louis Buffon
havia fet en el camp de les espè-
cies naturals, una descripció de
les diverses espècies socials, la
materialització d’un fris de l’èpo-
ca moderna i dels costums del
segle XIX. Aquesta novel·la ja
comptava amb una primera tra-
ducció al català i amb diverses
traduccions al castellà. Ara, posa-
da al dia amb una magistral tra-
ducció de Maria Bohigas, aques-
ta novel·la configura una impor-
tant nòmina d’obres de Balzac
traslladades al català, d’entre les
quals destaquen L’obra mestra
desconeguda, Eugénie Grandet,
El pare Goriot, Ferragus, El cosí
Pons, El lliri de la vall, La pell de
xagrí y La dona de trenta anys.

Estructurada en tres parts ar-
ticulables i en certa mesura tam-
bé autònomes, Il·lusions perdu-
des revela, a partir de les figures
del poeta provincià Lucien Char-
don i de l’impressor David Sé-
chard, les aspiracions d’ascens i
ostentació socials de la burgesia
i de l’aristocràcia franceses al
llarg del període de la restaura-
ció monàrquica. Sota una elàsti-
ca tríada d’oposicions entre bur-
gesia i aristocràcia, treballadors
i desvagats, i provincians i cos-
mopolites atrapats pel radi mag-

nètic d’un París modèlic, un es-
tol de personatges exposa lluites
cruentes dominades per una en-
cegada ambició social. Sempre
sota l’ordre d’un relat magnifi-
cent, d’una gran plasticitat i exu-
berància, arrossegat pel venda-
val de la prosòdia i un detallisme
a estones preciosista, Lucien
Chardon, provinent d’una famí-
lia crepuscular de la burgesia, su-
planta elements autobiogràfics
del mateix Balzac de joventut: és
un jove àvid de fama i d’escalar
esglaons socials, carregat de deu-
tes, que no té èxit en la literatura
i que troba en la impremta i el
periodisme un parèntesi de sub-
sistència. Armat amb una
novel·la i amb un llibre de poe-
mes, Lucien Chardon traspassa

la poderosa lí-
nia simbòlica
que separa el ra-
val burgès de
l’Houmeau i,
de la mà de la
voluble senyora
de Bargeton, in-
gressa en el
món nobiliari
de la petita ciu-
tat provinciana
d’Angulema,
on inaugura les
seves desventu-
res morals en
un entorn aris-
tocràtic que el
blasma i no
l’admet. En
una delicada
geometria de
passions, Lu-
cien Chardon
provocarà un
efecte remolí al
seu voltant: la
seva mare i la
seva germana
viuran només
per ajudar-lo;
el seu amic i
cunyat David
Séchard, ofegat
pels deutes i mi-
nat per un ca-
ràcter poc prag-
màtic i donat a

l’idealisme, també serà aspirat
per la devastadora ambició del
poeta. Entremig, Lucien haurà
tingut temps per conèixer la ni-
ciesa dels ambients aristocràtics,
la duresa de la vida a París,
l’amor autèntic, les intrigues in-
famants i un univers aristocràtic
tan sumptuós com miserable.
Una cascada de litigis, duels, ac-
tituds usureres, exclusions refina-
des i sentiments genuïns vivifica-
rà un fresc social.

Friedrich Engels i Karl Marx
recomanaven la literatura de Bal-
zac, ja que en l’obra d’aquest
autor trobaven un model de rea-
lisme crític. Que un escriptor re-
accionari com Balzac satisfés les
exigències del materialisme his-
tòric conté un missatge substan-
ciós. Balzac explota la versatili-
tat de la seva contradicció i sem-
pre és capaç de diagnosticar les
trampes del món que admira.
“Seré més vell que els meus
anys”, escriu Lucien en una car-
ta. Unes paraules que, sens dub-
te, profetitzen la força de la lite-
ratura de Balzac, la seva per-
manència i credibilitat.
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Miquel Costa i Llobera, capellà de Mallorca, va ser
un amant dels clàssics i ell mateix un poeta classi-
cista. I així com Horaci va ser el primer en fer
llatins els metres grecs, ell va voler fer catalans els

metres llatins. I va escriure les Horacianes, en honor d’Hora-
ci, el “príncep afable de la docta lira”. Abans però de lliurar-
se a la ficció de convertir els versos quantitatius en accen-
tuals, va escriure un llarg poema titulat La deixa del geni
grec. Allà imagina uns grecs desembarcats a Mallorca. Amb
ells, viatja un jove poeta, Melesigeni. Aquests grecs són fets
presoners per les forces retrògrades de l’illa i tancats a les
coves d’Artà. Però una nit, una mallorquina fina, enamora-
da del poeta, Nuredduna, va i els allibera. Amb les presses
de la fugida, Melesigeni oblida dins de la cova la seva lira.
És la deixa del geni grec. El classicisme que fecundarà la
poesia popular i donarà lloc a la poesia culta.

Ara fa cent anys, als inicis de la febre grega noucentista, es
va descobrir a Empúries l’estàtua d’Esculapi i ara, per cele-
brar aquest centenari, el Museu d’Art de Girona ha organit-
zat l’exposició Fascinació per Grècia, on es ressegueix aques-
ta fascinació a Catalunya en les arts dels segles XIX i XX.

La visió de Grècia, és clar, és diferent a cada època. El
neoclassicisme veia una Grècia blanca, per dir-ho d’alguna
manera, una Grècia winckelmanniana. Va ser una febre
d’abast europeu i Catalunya s’hi va sumar i hi va aportar la

mirada d’un gran escultor, Damià Campeny. La Grècia
neoclàssica, de passions contingudes, una mica freda, ele-
gant, apol·línia, per dir-ho amb l’adjectiu habitual, va
deixar pas a una Grècia una mica més dionisíaca, convulsa.
Verdaguer parla de la Grècia de l’Atlàntida i es complau en
narrar els grans cataclismes del continent submergit i no pas
en buscar una forma afí a les formes clàssiques. Maragall,
aparentment més serè, escriu una Nausica i tradueix els
Cants homèrics. Però serà Costa i Llobera qui es lliurarà
amb passió a nostrar les formes clàssiques.

Després, els primers noucentistes, fundacionals com eren,
intenten una Grècia arcaica. Carner amb els idil·lis d’Els
fruits saborosos, encara un pèl simbolistes, tot s’ha de dir,
però sobretot Torres-García i Rafael Masó, en la pintura i
l’arquitectura, intentaran una Grècia primigènia, rude, i de
color. Una Grècia més carnal que no pas la dels neoclàssics,
que no pas la que agradava de debò a Eugeni d’Ors, amant
de la Grècia una mica estantissa del poeta Jean Moréas.
Carles Riba, ja en la postguerra, ens lliurarà la seva traduc-
ció de l’Odissea, un prodigi mètric i formal. Obra mestra
d’aquesta ficció de reproduir ritmes antics. Acabades les
visions classicistes en mans de la incultura vigent, ¿podem
pensar que aquest virus de la febre grega és latent encara al
fons de la nostra cultura occidental? Jo voldria creure que
aquest virus busca la seva manera nova de presentar-se i de
contaminar-nos. De Grècia ens ha vingut gairebé tot.

Engels i Marx
recomanaven
llegir Balzac pel seu
realisme crític

COLLS I PUNYS

La deixa
NARCÍS COMADIRA

La famosa escultura de Rodin que representa a l’escrip-
tor Honoré de Balzac. / AP

LA REBOTIGA La recerca de l’obra absoluta
LLUÍS MUNTADA
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