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El món estanc d’una colònia
tèxtil dels anys 50 i 60 situada
a la riba del Llobregat és l’es-
cenari de què Sílvia Alcànta-

ra (Puig-reig, 1944) se serveix per cen-
yir els envitricollats avatars d’un es-
tol de personatges, més de trenta.
Amb una equilibrada alternança nar-
rativa entre passat i present, el lector
d’Olor de colònia s’endinsa en el co-
neixement d’un món pautat per la
mort misteriosa de l’escrivent princi-
pal, Isidre Claret, esdevinguda du-
rant un incendi que assola els telers
de la colònia. Al voltant d’aquesta
figura, autèntica pedra angular de la
novel·la, la resta de personatges ad-
quireix la seva força enmig del temps
hermètic de la colònia, un microcos-
mos on la gent havia de satisfer totes
les seves necessitats, apetències i ex-
pectatives vitals. Amb un treball labo-
riós de les emocions, perfilant una
lògica de trenca-
closques que
llinda perillosa-
ment amb l’es-
tructura de les
telenovel·les, les
peces aniran en-
caixant-se. Un
fill bastard, els
secrets inconfes-
sables de l’amo,
les tracamanyes
del director,
l’amor insubor-
nable dels dos
esguerrats, les
difícils circums-
tàncies de la ví-
dua de l’escri-
vent, els adulte-
ris, l’amor repri-
mit del nou es-
crivent, el confi-
nament del mos-
so dels encàr-
recs, les
il·lusions extin-
gides de dues do-

nes solteres i ja madures, un pre-
sumpte cas de lesbianisme..., tot
aquest material constitueix les palpi-
tacions de la trama de la novel·la.

Olor de colònia s’integra a aquella
veta de la literatura catalana caracte-
ritzada per un realisme mineral i la
voluntat de narrar amb preciosisme
de detalls un món, per regla general,
ja desaparegut. Aquesta obra signifi-
ca un meritós debut literari d’Alcàn-
tara i una aposta digna per un tipus
de literatura de projecció popular. És
una novel·la ben estructurada, amb
un llenguatge apropiat i fluent, amb
un bon domini de la tècnica narrati-
va, que sobretot s’exalça en la natura-
litat dels soliloquis, concebuts per co-
brir el buit que han deixat els espaio-
sos hiats temporals de la vasta crono-
logia que abraça l’obra. Però al cos-
tat d’aquestes qualitats també cal re-
marcar que la novel·la queda ofega-
da per les interioritats sentimentals i
no acaba de forjar una abstracció
moral i estètica capaç de fixar en la
memòria del lector les lleis pròpies
d’un univers inconfusible que esqui-

vi els llocs comuns i les estampes gas-
tades. Carlos Fuentes observa: “La
cárcel del realismo es que por sus
rejas sólo vemos lo que ya conoce-
mos”. Aquest també deu ser un dels
llasts de la literatura de Zola o de
Narcís Oller. Olor de colònia explota
el món reclòs de la Colònia Vilado-
mat per intensificar els efectes de les
enraonies de la gent, les difamacions,
les sospites, els remordiments i l’enco-
tillament moral. La novel·la deixa
entreveure una reflexió sobre el po-
der i les jerarquies abusives, permet
percebre el paternalisme autoritari
dels amos, explicita el control social
adquirit a través del sagrament de la
confessió, fa visibles les fronteres
constrictives de la colònia tot subrat-
llant les ànsies de fugir a ciutat que
experimenten alguns personatges.
Però, tot i el seu valor incontestable,
l’obra no acaba d’assajar vies que
rebaixin el pes d’un realisme adust i
duplicat, o que la decantin més ima-
ginativament cap a allò que Fuentes
exigeix a la literatura: “enseñarnos lo
que no sabemos”.

El motiu literari de “la colla”, allò que en castellà se’n
diu, avui dia, “la pandilla”, i en català també pot
dir-se’n “la trepa”, “la tropa”, i, esbiaixadament, “l’es-
bart”, és una mena de subgènere de la tan anomenada

i coneguda “novel·la de formació”. D’aquest últim gènere
citat, hi ha bibliografia per donar i per vendre —vegeu, per
exemple, Franco Moretti, The Way of the World. Bildungsro-
man in European Culture, Verso Books, 1987. Ara bé: amb
prou feines hi ha bibliografia sobre el tema de la colla —que
equival a una novel·la de formació col·lectiva—, com tampoc
no hi ha massa novel·les que hagin abordat aquesta peculiar
matèria. Hi ha novel·les de col·legials i d’estudiants perplexos,
com ara Les tribulacions del jove Törless o El guardià al camp
de sègol; n’hi ha de nois que comencen a destriar, en la vida, el
camí de l’art o de la literatura, com ara Retrat de l’artista
adolescent, de Joyce; i n’hi ha de persones que sembla que
necessitin cinquanta anys per acabar de trobar el seu lloc en
aquest món, cosa que no cal criticar, com ara Wilhelm Meis-
ter, de Goethe, o A la recerca del temps perdut, de Proust.

I després, naturalment, hi ha la veritable novel·la de pandi-
lla, molt escampada al segle XX, un dels punts culminants de
la qual són les novel·letes en què les lleves espanyoles poste-
riors a la guerra van forjar-se els ideals de la minyonia i la
primera joventut: les famoses obretes de la ínclita Enid Blyton
signifiquen, sens dubte, un punt àlgid d’aquest gènere. Potser
aquesta és la raó per la qual, als nostres dies, una novel·la de
nois rebels fa que el lector arrufi el nas i es pensi que tornarà a
topar, oh malefici!, amb una rèplica de les perfuntòries narra-
cions a l’estil del pitjor Hermann Hesse. No patíssiu: això no
passa quan un ensopega amb una novel·la com aquesta de
Márai que avui presentem als lectors amb entusiasme, prime-
ra d’una trilogia que potser els editors catalans o castellans
completaran.

La publicació d’Els rebels (A Zendülok, 1930; ara en català
a Barcelona, Empúries, i en castellà a Capellades, Salaman-
dra, 2009; totes dues en excel·lent traducció), és una d’aque-

lles obres, primiceres,
d’un autor que ja hem
tingut l’avinentesa de
llegir a bastament en
català —mira que és co-
sa rara, l’hongarès, i,
amb tot, Márai el va
triar per escriure la se-
va obra quan, de fet,
coneixia l’alemany

perfectament—, que ens permet d’arribar a la segura conclu-
sió que aquest autor no es va equivocar mai. Va caure mala-
ment als hongaresos d’esquerres per la seva declarada passió
per la burgesia europea; va caure malament als alemanys
perquè primer li van semblar encertades algunes de les seves
maniobres geopolítiques, però després els va denigrar amb
integritat; i va caure molt, però molt malament als hongare-
sos comunistes —György Lukács entre ells, el gran comissari
de les lletres del país, un que no hauria passat de ser l’Zdànov
d’Hongria si la seva gran intel·ligència no l’hagués sempre
estalviat—, a conseqüència de la qual cosa, quan ja era un
escriptor traduït a diverses llengües d’Europa, i molt famós a
Budapest per les seves columnes al diari Pesti Hírlap, va haver
d’exiliar-se per acabar engegant-se un tret, a San Diego, Cali-
fòrnia, el 21 de febrer de 1989, tan apesarat pel destí d’Europa
com decennis abans ho havia estat Stefan Zweig.

D’aquest tret mortal, Sándor Márai va dir-ne “la incorpo-
ració”; i un tret semblant tanca aquesta magnífica novel·la,
val a dir el tret que s’envia Ernö, el fill del sabater, el sol
representant del Lumpenproletariat enmig d’una colla de sen-
yoritus de la ciutat de Kashau, escenari dels anys de minyonia
del mateix Márai. Diríem que aquest tret, escenificat en un
decorat —el cau o l’amagatall que mai no falta en aquesta
mena de novel·les d’adolescents— i una escenografia gairebé
de caire expressionistes —perruques, pallassada, foscor i pa-
rets tortes—, és allò que dóna volada moral al conjunt de
l’obra, una altura pràcticament religiosa si tenim present que
el pare d’Ernö, el sabater, apareix, des de les primeres pàgines,
dibuixat com un veritable profeta: “purificació”, és la paraula
que el sabater reclama perquè sigui purgada una estratagema
deslleial que ha ordit el seu fill, i aquesta purificació només es
pot representar amb la mort del noi, admesa sense rèplica per
aquell pare pietós, model perfecte de l’Ost-jude.

Doncs, si al Törless de Musil, per exemple, aquell jove de
família d’upa s’exclou i es diferencia d’una colla vulgar grà-
cies a la seva finesa estètico-intel·lectual, en aquesta novel·la
de Márai el jove Ernö queda singularitzat enmig de la seva
trepa gràcies a una severa consciència moral —heretada per
via juevo-paterna— que només pot conduir-lo al desastre.
¿Havia Márai llegit la gran novel·leta de Musil? Podria ser,
perquè estava al cas de tot el que s’escrivia a Centreuropa, i el
Törless és de l’any 1906, mentre que la novel·la de què hem
parlat avui, Els rebels, revisada per Márai poc abans de morir,
va publicar-se el 1930 per primer cop. Sigui com vulgui, vet
aquí una altra obra mestra de l’hongarès.
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La ‘colla’, segons
Márai
JORDI LLOVET

Narrar un temps hermètic

La vida en una colònia tèxtil, com la de Puig-reig, ha estat novel·lada per Alcàntara. / MARCEL·LÍ SÀENZ

El cinquè mag /
El pou darrere la porta
Francesc Miralles / Josep Sampere

mpúries / Barcanova
226 pàgs. 16 euros / 140 p. 8,25 euros

El cinquè mag i El pou darrere
la porta són dues novel·les ju-
venils aparentment sem-
blants, amb cobertes que ens

parlen de thriller o de l’univers de la
por. Els seus objectius són també
semblants: desvetllar un interès
creixent que mantingui el lector amb
les emocions a flor de pell fins a la
darrera paraula. En ambdós casos,
els protagonistes busquen desemmas-
carar els adversaris que provoquen
el seu neguit i les seves angoixes.
Però el resultat és ben diferent.

El cinquè mag es mostra com una
història força ambiciosa que es mou
entre el realisme i el thriller, centrada
en el món d’una màgia anomenada
subtil, o bé psicomàgia. En la his-
tòria, un jove es veu adduït per una
mena de secta misteriosa que li plan-
teja un seguit de proves per accedir-
hi. Tant personatges com situacions
i fets són presentats amb un to de
transcendentalisme que, a l’hora de
la veritat, és tan aparent que es va
desinflant, tot quedant reduït a un

to de trivialitat, com si tot plegat fos
un foc d’encenalls. Dóna la sensació
que Francesc Miralles (Barcelona,
1968) s’ha documentat a bastament
sobre el tema. No hi manquen cites
o referències bibliogràfiques sobre el
mateix, però hom arriba al final
amb certa confusió i sense saber
massa res de nou sobre el tema. El
gran esforç de documentació no es
correspon amb el treball de la psico-
logia dels personatges, i la informa-
ció queda en un pla superficial, arri-
bant de manera redundant al lector,
i sense ser aplicada amb profunditat
en els conductors de la mateixa, que
són els protagonistes. Una novel·la
inicialment potent que es va diluint
a mesura que s’hi succeeixen els fets.

Josep Sampere (Igualada, 1963)
compta amb quatre novel·les en el
seu currículum, i un dels trets que les
defineixen és l’originalitat en les se-
ves propostes, lluny de les constants
de la literatura infantil i juvenil, cosa
que fa complicat de classificar-lo. El
pou darrere la porta, amb què ha
guanyat el Premi Barcanova de lite-
ratura juvenil, potser és la menys ori-
ginal de totes, però sí que, com en les
altres, broda la coherència interna,
la intriga creada, la precisió en la
tria del llenguatge... Són habituals

paraules com cruixit, grinyol, mal-
son, etc., pròpies del gènere, per tal
de desvetllar els sentiments d’an-
goixa i por entre els lectors.

Sampere, lluny de mostrar-se am-
biciós, toca de peus a terra. Crea un
conflicte clar, se centra en ell i el fa
créixer de forma paulatina, amb dos
protagonistes que coincideixen per
casualitat en l’observació i anàlisi
d’uns fets “paranormals”, tot deci-
dint anar una mica més enllà i corro-
borar les diverses hipòtesis que te-
nen. Ambdós sospiten que algú fa
moure els fils de les vides dels veïns
d’un bloc, a partir dels incidents mis-
teriosos que sempre tenen a veure
amb els ascensors. La seva investiga-
ció, plena de sorpreses, vol desem-
mascarar l’intrús. El focus d’atenció
és la investigació, que a mida que
avança té cada cop més indicis que
certifiquen les hipòtesis. L’autor no
s’aparta en cap moment del nus, i tot
avança de manera àgil, amb un sus-
pens creixent. L’únic discutible, en
algun moment, és l’excessiva quanti-
tat d’evidències que porten al sorpre-
nent desenllaç, i que a estones pot
fer un pèl inversemblant la posada
en escena, però en la resta, tots els
elements encaixen i rutllen com la
maquinària d’un ascensor suís.

La por darrere qualsevol porta
PEP MOLIST

“Törless es salva amb la
finesa; a Ernö

el purifica el suïcidi”
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‘Àngels i dimonis’, en
butxaca i al cinema
Coincidint amb l’estrena, demà, de la
pel·lícula inspirada en l’exitosa novel·la de
Dan Brown Àngels i dimonis, apareix en
format de butxaca aquest llibre que Empú-
ries ja havia publicat en català el 2004. Àn-
gels i dimonis és la primera entrega de les aventures del
simbolista Robert Langdon, personatge que apareixeria
després a El codi Da Vinci, novel·la que també es va dur
al cinema i que va convertir Brown en un dels autors
més llegits al món. Si en aquesta obra Langdon havia de
desxifrar el codi Da Vinci, a Àngels i Dimonis el personat-
ge era cridat a Suïssa per analitzar un criptograma.
Traducció d’Anna Turró i David Guixeras.

Àngels i dimonis. Dan Brown. Labutxaca. 606 pàgi-
nes. 10 euros

El noucentista Obiols i la
seva petja a Montserrat
L’artista Josep Obiols va desenvolupar a
l’abadia de Montserrat, en la postguerra,
l’obra mural més destacada de la seva
trajectòria artística. Per encàrrec dels

monjos va realitzar murals i marqueteria a diverses sales
nobles de l’abadia, com la Sagristia. La petja deixada pel
pintor noucentista a Montserrat és motiu d’una exposi-
ció (fins al 25 d’octubre) i d’aquest llibre-catàleg, que, a
més de reproduir el centenar d’obres que aplega la mos-
tra —frescos, dibuixos, esbossos...—, conté articles de
Raimon Obiols, fill del pintor; Josep de C. Laplana,
director del Museu de Montserrat, i un text d’Alexandre
Cirici Pellicer de 1946 sobre l’obra d’Obiols a l’abadia.

Josep Obiols. Pintor de Montserrat. Diversos au-
tors. Museu de Montserrat. 285 pàgines. 22 euros

Andreu Nin, totes les
facetes de la seva vida
Especialista en història del moviment
obrer, Pelai Pagès s’ha sentit sempre fasci-
nat per la figura d’Andreu Nin i li va
dedicar la seva tesi de llicenciatura a la
UB. Al 1970 va publicar la primera biografia de Nin
centrada en la seva evolució política i ara treu aquest nou
treball, més complet i actualitzat, sobre el personatge. Hi
analitza totes les facetes de la seva vida: la seva militància
primerenca i el seu nomenament com a secretari polític
del POUM, les seves idees pedagògiques, el seu treball
periodístic, l’estada a Moscou i el seu assassinat.

Andreu Nin. Una vida al servei de la classe obrera.
Pelai Pagès. Laertes. 374 pàgines. 22 euros

Haikús per a una poesia
introspectiva
Guanyador del premi Joan Teixidor
Haikús en línia, aquest poemari constitueix
un apèndix a la trilogia formada pels tres
reculls de poemes anteriors de l’autor. La
forma poètica de l’haikú (que té els seus

orígens al Japó i que es caracteritza per la seva brevetat)
encaixa amb la poesia de l’autor, introspectiva, elabora-
da, densa, plena de musicalitat. Entès com “un trajecte
íntim cap al coneixement d’un mateix i el despullament
profund que comporta”, el llibre està construït com a
poema únic, tot i que fragmentat en tres parts, cadascuna
d’elles encapçalada per una il·lustració de Roser Bover.

I en qui, l’ofec? Roger Costa-Pau. Viena. 71 pàgi-
nes. 10,50 euros
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On va el món? Cap a
l’abisme? / Violència
Edgar Morin / Slavoj Žižek
Columna / Empúries
217 pàgs. / 252 pàgs. 20 euros

La menció del recurs a la
violència com a procedi-
ment per assolir algun ob-
jectiu provoca dues reac-

cions bàsiques en l’home occiden-
tal contemporani. D’una banda,
s’interpreta com una reminiscèn-
cia d’estadis anteriors de la huma-
nitat, en què encara no es recorria
al diàleg per solucionar els con-
flictes. I, d’una altra banda,
l’al·lusió als mitjans violents re-
mou aluna cosa a l’interior de
l’home actual, com si el despertés
de l’endormiscament que provo-
ca la rutina de la vida civilitzada i
li recordés que, al dessota de la
vida pacífica i democràtica, hi ro-
man un fons tèrbol, la renúncia al
qual comporta no només guanys,
sinó també pèrdues. Doncs bé, el
llibre d’Edgar Morin (París,
1921) i el de Slavoj Žižek(Ljublja-
na, 1949) il·lustren, respectiva-
ment, ambdues maneres d’enten-
dre i valorar la violència.

En el cas del sociòleg francès,
es considera que la valoració posi-
tiva de la violència correspon a
“la prehistòria de la ment huma-
na”, i que cal treballar per l’emer-
gència i consolidació d’una “no-
va espècie d’éssers pacífics”. La
via de transformació de la huma-
nitat passaria sobretot per una
mena de mutació espiritual o “re-
forma interior de les ments”.
Però, això sí, a diferència d’un
humanisme ingenu, s’assumeix

que aquest camí és ple d’esculls,
tot i que es podrien superar se-
gons un típic esquema dialèctic
que porta Morin a emprar les me-
tàfores de la transformació de
l’eruga o dels dolors del part.

Les anàlisis de Žižek,en canvi,
són molt més incisives i polèmi-
ques. El pensador eslovè distin-
geix d’entrada tres tipus de violèn-
cia. La primera, d’ordre “subjec-
tiu”, seria la pròpia dels disturbis
al carrer o dels actes criminals o
terroristes. Aquesta forma de vio-
lència es tendiria a creure que se-
ria l’única, però segons Žižek re-
presentaria només la part visible
de dues altres formes de violència
“objectiva”. D’una banda, la vio-
lència associada al llenguatge, ja
que la càrrega simbòlica que
arrossega ens predisposa a xocar
amb els altres: “és per culpa del
llenguatge que nosaltres i els nos-
tres veïns podem viure en mons
diferents, encara que visquem al
mateix carrer”. I, d’altra banda,
hi hauria la violència inherent a
l’ordre socioeconòmic en què vi-
vim, la qual, justament de tan
arrelada i omnipresent, passaria
desapercebuda com si fos quel-
com natural.

En relació a les formes de llui-
ta contra aquesta violència gene-
rada pel sistema capitalista, l’au-
tor critica els “tolerants liberals”,
que es recreen, fent molts escara-
falls, en l’actitud d’indignació mo-
ral, en comptes de cercar mitjans
efectius de combatre l’explotació
o les desigualtats. I pel que fa a
les iniciatives “caritatives” de per-
sonatges com George Soros o Bill
Gates, queden desqualificades de

soca-rel: “els mateixos filantrops
que donen milions per a la sida o
per a projectes d’educació en la
tolerància han destruït la vida de
milions de persones amb l’especu-
lació financera”. Del que es trac-
taria, segons Žižek,a més de recu-
perar la crítica a les ideologies le-
gitimadores de l’ordre social vi-
gent, en el sentit marxista clàssic,
és de deixar-se emportar per “la
violència divina” de què parlava
Benjamin, tot actuant de manera
implacable davant les injustícies, i
sense sentir-se culpable pel fet de
ser qualificat de ressentit. I és que
una cosa és l’odi cap a la vida, i
una altra la resposta contundent
davant un abús intolerable, per
amor justament a la vida, mal-
grat que la crítica usual al ressenti-
ment les vulgui equiparar, tot fo-
mentant la inactivitat còmplice.

Però quan sembla que el filòsof
eslovè és a punt de convidar-nos a
agafar les armes i sortir al carrer,
ens sorprèn tot presentant el vot
en blanc —en la línia del que de-
fensa José Saramago— com a mo-
del de lluita violenta, ja que “a
vegades no fer res és la cosa més
violenta que es pot fer”, el que no
deixa de semblar una arrancada de
cavall i parada de burro, com se sol
dir en aquests casos.

Cal felicitar-nos, finalment,
per l’existència de bones presenta-
cions en català del pensament de
Žižek, com la que fa Bernat De-
déu al pròleg del llibre Violència,
o la de Lluís Roca Jusmet al seu
article ‘Slavoj Žižek: la filosofia
com a espai radical’, dins l’obra
col·lectiva Marges de la filosofia
(La Busca edicions, 2009).

Després de tres hores tancats dins de l’avió, al Prat,
sota un sol de justícia, ens tornen a la terminal per
arreglar la bomba del combustible, que no funcio-
nava. Ens donen un val per dinar —ja es poden

imaginar quin dinar— i ens anuncien que sortirem a les cinc
de la tarda. L’hora del vol era a les onze del matí. Amb en
Joan Oller, que viatjava al mateix avió, vàrem decidir pren-
dre’ns-ho amb calma i vàrem compartir un excel·lent Ribe-
ra de Duero que va ajudar l’entrepà estireganyós a anar cap
avall. Un cop envolats, com diuen, tot va anar com una seda
i, en arribar a l’aeroport de Newark, a Joan Oller l’esperava
un policia —no hi ha com dirigir Jessica Lange— que li va
facilitar els tràmits. I nosaltres ens vàrem afegir al seu privile-
gi. Després, a ell l’esperava un cotxe i a nosaltres un altre,
que ens enviava el World Voices Festival, una limusina negra
de vidres fumats, absolutament refrigerada, que aquella tar-

da de dimarts, 28 d’abril, feia a Nova York una temperatura
de gairebé trenta graus.

Newark és a l’altre costat del Hudson River i mentre ens
acostàvem a Manhattan, al lluny, vaig distingir aviat la torre
de l’Empire State i l’agulla déco del Chrysler. El xofer es va
endinsar al túnel Lincoln i de seguida vam ser a Times
Square. Els llums esclatants dels anuncis i les bandes per on
passen les notícies, la gent que aquella hora s’apilonava a les
portes dels teatres, els taxis grocs, el soroll, els fumerols que

sortien de les tapes del carrer, tot era la Nova York més
tòpica. El nostre Mercedes va creuar Broadway, la Sisena, la
Cinquena, Madison, Park —just pel costat de l’edifici de
Mies van der Rohe— i va baixar per Lexington, fins al carrer
47, i ens va deixar a l’hotel. El Roger Smith Hotel és cada any
l’hotel del festival. Allà hi ha l’oficina d’acollida, s’hi celebra
el cocktail inaugural i ens hi hostatjàvem part dels convidats.

El festival World Voices —Veus del món— l’organitza
cada primavera el PEN americà i reuneix una gran quantitat
d’escriptors de tot el món en una colla d’actes impossible de
seguir en la seva totalitat, escampats per diversos escenaris
de la ciutat, molts coincidents d’hora. Aquest any s’havien
programat una vuitantena d’actes, entre lectures i debats,
però la crisi —és a dir la retallada de les subvencions dels
sponsors— els ha reduït a una seixantena. Els escriptors en
català convidats oficials d’aquest any érem en Josep M.
Terricabres i jo. Un filòsof i un poeta. I és que el tema del
festival, aquest any, era Evolution/Revolution. Ja saben el
sensibles que són els americans a això de l’evolucionisme.
Els debats estaven servits, doncs.

Però aquests temes tan generals es poden agafar per on es
vol i així, en les lectures, tothom llegia el que li semblava.
Menys jo, ja m’ho perdonaran, que em vaig cenyir exactament
al primer enunciat del tema. Potser per això, perquè el meu
poema Triomf de la vida és un poema més o menys darwinis-
ta, em van escollir per obrir l’acte inaugural del festival.

Elogi del ressentiment
PERE SABORIT

COLLS I PUNYS

World Voices (1)
NARCÍS COMADIRA

Joves antiglobalització i policies s’enfronten durant les protestes contra la cimera del G-20 a Londres. / AP
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