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L’edició d’Animals destructors
de lleis, commemorativa del
50è aniversari del Premi Joa-
not Martorell 1959, ha estat

l’adéu intel·lectual de Ricard Salvat.
Per què recuperar una novel·la que,
tot i l’interès històric, no deixa de
ser una primavera que no fa estiu en
la trajectòria d’aquest home de tea-
tre? És un retorn nostàlgic als orí-
gens en clau autobiogràfica? Un
complement testamentari al darrer
muntatge rodoredià? Especulacions
a banda, la novel·la hagué d’editar-
se clandestinament el 1961, amb
peu d’imprem-ta mexicà, per raons
censòries i, tot basculant entre l’ex-
pressionisme, l’existencialisme i el
neorealisme, fou pionera en la tema-
tització dels “mals d’Europa”.

Animals destructors de lleis relata
la descoberta que un jove universita-
ri fa de la República Federal Ale-
manya de la postguerra. No se cir-
cumscriu al ritual iniciàtic de la vi-
vència del sexe, el dubte existencial,
el daltabaix afectiu o l’ambigüitat de

les relacions. Apunta molt més alt.
Les tribulacions i les pors de Sandre
—un alter ego del jove Salvat?— se
centren sobretot en la recerca d’una
ètica individual que sigui vàlida per
a un compromís col·lectiu regenera-
dor, especialment en un context, el
de la dècada de 1950, en què Europa
es troba devastada en termes mate-
rials i morals.

Com a jove burgès amb ínfules
intel·lectuals, Sandre fuig “nord en-
llà” d’una situació que l’oprimeix
(la dictadura franquista) i opera un
desclassament que li permet de
conèixer en la pròpia pell l’alienació
—l’“embrutiment”— de les classes
obreres a les fàbriques o als prostí-
buls alemanys. La il·lusió inicial
amb què Sandre entra a la fàbrica es
converteix progressivament en des-
encís, perquè s’adona que la seva in-
tenció de conèixer els treballadors
era d’una candidesa flagrant, per
més que la guiés una certa autentici-
tat personal.

La superioritat espiritual —una
mena d’aristocratisme?— de què
parteix, barreja d’admiració i de re-
buig, i la immaduresa afectiva, molt
inoculada d’un puritanisme patolò-
gic, obstaculitzen que pugui consoli-

dar els llaços d’amistat o afrontar-
se, de manera transparent i oberta, a
les relacions amoroses, siguin lícites
(Carla) o il·lícites (Inge, Jutta), se-
gons les convencions vigents. La rè-
mora feixuga de l’obscurantisme
franquista, la llosa del moralisme
burgès que el tenalla i l’adaptació
difícil a una realitat estrangera l’im-
pulsen a defugir els problemes, tal
com li fa veure Stephan, el seu mi-
llor confident.

Com constata Sandre amb estu-
por, la societat alemanya procura
oblidar “la culpa” i, amb un culte a
l’instint “destructor” de tota ètica,
refugiar-se en els plaers edènics. Es
tracta d’un antídot d’urgència —es
podia fer altrament?— al pes aclapa-
rador de la memòria i a l’amenaça
mediàtica d’una nova guerra. Més
atent a les idees que a les persones,
Sandre ha de vèncer el rigor excessiu
d’una granítica integritat moral i
ideològica que se li gira en contra.
Es veu obligat, doncs, a flexibilitzar
les posicions aristocratitzants per
comprendre el sentit de les actituds i
els comportaments dels altres. Hi va
reeixir? El final obert de la novel·la
impedeix de saber-ho, però tot fa
pensar que no gaire.

Ahir va escaure el setantè aniversari de la mort de Jo-
seph Roth, sens dubte un dels grans de la literatura
centreeuropea de la primera meitat del segle XX. És
un aniversari una mica estrany, però un comença a

comprendre que qualsevol ocasió és propícia per aconseguir
que es divulgui la bona literatura, ni que acabem celebrant els
35 anys de la primera comunió de l’un o els 40 anys de la
bar-mitzvà de l’altre. Edicions Acantilado, de Barcelona, festi-
ven especialment aquesta data, tota vegada que han estat els
responsables de posar en el mercat editorial del país la major
part de l’obra d’aquest austríac —tan austríac, o tan poc, com
Kafka, per posar l’exemple d’un altre “desclas-sat”. En català
no ens manquen La llegenda del sant bevedor (traducció recent
a Edicions Viena), La marxa Radetzky (Proa), La cripta dels
caputxins (La Guineu) o La rebel·lió (Ensiola). No ens podem
queixar. Una altra cosa és la manca sorprenent d’estudis dedi-
cats a aquest autor en qualsevol llengua. Em sembla que en
castellà només disposem del gran assaig de Claudio Magris,
Lejos de dónde. Joseph Roth y la tradición hebraico-oriental,
Universidad de Navarra, 2006; i en alemany encara vivim del
llibre antològic de David Bronsen, publicat a Darmstadt l’any
1975. Acantilado anuncia una nova biografia de Roth, a càrrec
de Géza von Cziffra, a punt de sortir a les llibreries.

Si aquesta editorial celebra especialment, com s’ha dit, els
setanta anys de la mort de l’escriptor és perquè ha arrodonit el
seu “catàleg Roth” amb la publicació d’una extensa tria de la
seva correspondència, Cartas (1911-1939), en traducció
d’Eduardo Gil Bera, Barcelona, 2009. Com explica l’editor
original de l’obra, amb les cartes de Roth es podien fer tres
coses: no publicar-les, publicar-les totes o publicar-ne una tria
(¡no cal ser matemàtic per arribar a aquesta conclusió!). Her-
mann Kesten, que, pel que sembla, va conèixer l’escriptor
personalment, s’ha decidit per la tercera opció, per no dir la
segona: Roth va escriure milers de cartes, però ens n’han pervin-
gut només unes cinc-centes, i aquestes són gairebé totes en el
llibre. No es pot dir que Roth escrivís les cartes amb la mateixa

intenció que el seu mal-
tractat Thomas Mann
(l’“afecció” va ser mú-
tua), que no escrivia ni
la llista de la compra
sense la pretensió que el
paperet passés a la pos-
teritat. Roth més aviat
va escriure cartes per
malparlar de col·legues

seus que, amb bon criteri, sempre va considerar ximples o
traïdors —com ara Feuchtwanger, Ernst Fischer (¡mira que
agradava, a Catalunya, aquest precursor de l’actual autoaju-
da!) o Alfred Beierle—, o per demanar diners als escassos
homes de lletres, amics seus, que a l’època en tenien, com era el
cas de Stefan Zweig.

Quant a aquesta correspondència, que té el valor afegit de
comptar amb les cartes dels dos corresponsals, val a dir que
Roth se’ns hi presenta d’una manera humana, massa humana:
vivia en gran destret, i no parava de demanar almoina a grat-
cient; i l’altre, tan jueu com ell, li feia a Roth uns passaments
que resulten gairebé vergonyosos si considerem la seva gran
fortuna, però que, fet i fet, deixen Zweig en un lloc d’honor en
el panorama de les caritats i subvencions atorgades en aquella
època a la gent de lletres: “¿Que podria deixar-me una mica
més de diners? —demana Roth a Zweig— ¿En té? [¡Que si en
tenia!] ... Ho he dit d’una manera barroera, tan barroera que
tinc la impressió de ser Beierle. Però, ¡què hi farem! La indigèn-
cia ens fa barroers. No sóc capaç de fineses estilístiques quant a
aquesta matèria tan lletjota ... També l’home decent comet
errors. Ja em dirà alguna cosa” (Carta nº 308).

Zweig responia amb la relativa generositat que ja hem dit,
però afegia a les seves cartes consideracions molt sensates
quant a la situació dels escriptors jueus a Centreuropa als anys
1930: “Vostè vol aconseguir temps a corre-cuita, i diners, igual.
Consideri quant de temps i d’energia no ha perdut en aquest
continu negociar [amb els editors] i viure atrafegat. Ja fa anys
que li ho adverteixo: resigni’s al fet que, com a escriptor jueu-
alemany, avui només es pot guanyar alguna cosa en casos únics
de fortuna, i que, al damunt, l’ofici d’escriptor és poc lucratiu.
Miri de no voler continuar rebent un ingrés per força, això és
impossible; així ha anat a parar, vostè, a contractes d’usurer, als
seus destrets i maldecaps eterns ... Ha d’acabar amb la beguda.
Ha de fer una cura de rehabilitació de quatre setmanes, amb
totes les de la llei ... Calmi’s, estimat amic!” Zweig només
s’equivocava en un extrem: Roth mai va simpatitzar amb la
seva raça, i va arribar a escriure que “els sionistes s’assemblen
molt als nazis”, i que “fins i tot hi ha hagut simpaties entre ells,
com és natural entre nacionalistes” (Carta nº 435).

Roth va continuar bevent fins a una mort prematura;
però també Zweig, que vivia en l’abundor, es va suïcidar,
només tres anys després de la mort de Roth, al tan exòtic
Brasil, en companyia de la segona dona. Tot ben garbellat,
de l’un i de l’altre ens n’ha quedat una obra immensa, que
és el que compta.

FRANCESC FOGUET i BOREU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Roth, el sant
bevedor

JORDI LLOVET

Una ètica per a Europa

Ricard Salvat, a qui la mort li va impedir de veure enllestida la reedició de la seva única novel·la. / MARCEL·LÍ SÀENZ

Toc d’alerta. Els presidents
Pujol i Barrera conversen
amb Salvador Cot
Salvador Cot

èria Editors
159 pàgines. 15 euros

El perquè d’un llibre, la seva
gènesi, evolució i existència,
pot tenir orígens tan variats i
curiosos que, de fet, i ja que

hi som, podrien originar un altre lli-
bre. En el cas de Toc d’alerta, aquest
sorgeix d’un exitós acte celebrat al
Petit Palau de la Música Catalana,
on els lúcids presidents Heribert Ba-
rrera i Jordi Pujol, sense guió i sense
pressa, van confrontar arguments,
anàlisis i discussions sobre present,
passat i futur de la societat catalana.
El context polític estava marcat per
la manifestació més multitudinària,
transversal i polièdrica d’una part
ben significativa del catalanisme polí-
tic. Era l’1 de desembre de 2007, i
l’oportunitat política —sagaçment
aprofitada per la Plataforma pel
Dret de Decidir— la donava el des-
gavell ferroviari d’aquell any. El ma-
terial sorgit d’aquest acte al Petit Pa-
lau, més dues converses en seu edito-
rial, deu mesos després, han estat
compilats pel periodista Salvador

Cot, que pel sol fet de transcriure
una conversa del president Pujol ja
s’ha guanyat el dret de donar classes
a qualsevol facultat d’interpretació.
En la primera conversa, marcada
per la citada manifestació, es parla
del desconcert del catalanisme sobi-
ranista, de la història relacional amb
l’Espanya que no ens entén —o que
ens entén massa—, dels efectes de la
batalla de l’Estatut, i del paper de la
societat civil en la política institucio-
nal. La cultura del “no”, els impac-
tes culturals, econòmics i tecnològics
de la globalització, i les estratègies
que cal seguir per continuar existint
dins o fora de l’Estat —saltar la pa-
ret o pintar-la— formen part de la
tercera conversa. Però és en la sego-
na conversa on hi ha el suc. El des-
prestigi i la professionalització de la
política i els polítics en són la part
principal. Pujol diu: “Els partits són
molt... la paraula tancats no és la
paraula, però controlen molt la seva
gent. És així, oi?”. I Barrera respon:
“Sí, sí, i tant, perquè el qui no va a la
llista... en fi, és allò del Guerra que
se cita tantes vegades, oi? El qui fa
bondat, surt, i el que no, no surt a la
foto”. Conversa genial... o surrealis-
ta, tenint en compte que ambdós
han estat els màxims responsables

de partits polítics i, per tant, respon-
sables d’allò que critiquen. Les possi-
bilitats de pacte entre ERC i CiU
—Barrera a favor, Pujol es fa l’orni,
però també—, la demostració con-
junta d’erudició historicopolítica i
un plaent anecdotari —genial la teo-
ria pujoliana del set i mig!—, donen
pas a un dels grans temes del llibre:
la immigració. Barrera no s’està de
falses aparences i mostra, d’una ma-
nera que fa cruixir, el seu conegut
vessant més etnicista, deixant al des-
cobert un problema conceptual,
que, de fet, afecta una bona part del
catalanisme: entén —i lamenta— la
immigració com un fenomen que
s’ha d’entomar com es pugui, enlloc
d’entendre-ho com un fenomen con-
substancial del nostre país. Pujol es
mostra orgullós dels esforços realit-
zats durant el seu regnat en matèria
inclusiva, però situa el conflicte en
termes identitaris quan és una qües-
tió juridicopolítica. Toc d’alerta és
un llibre discret, ràpid i llest, que sap
combinar aspectes divertits amb d’al-
tres de més profunds, al mateix
temps que serveix per refermar la llei
de ferro que afecta els expresidents:
a menys responsabilitats institucio-
nals, més capacitat de parlar sense
embuts.

Divertiment presidencial
RICARD VILAREGUT

“Roth a Zweig: ¿Que
podria deixar-me una mica

més de diners?”
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Una història sobre la
brutalitat de l’esclavisme
Com ja va fer a Beloved, la seva novel·la
més famosa, la nord-americana Toni
Morrison narra a Una benedicció una
commovedora història sobre la brutali-
tat de l’esclavisme. L’acció, que arranca
amb la veu d’una adolescent negra, Florens, a qui la
seva mare va entregar a un granger, se situa al segle
XVII, quan al sòl fèrtil nord-americà començava a
arrelar-hi l’odi racial. L’autora, Premi Nobel de Litera-
tura l’any 1993, utilitza la seva ploma poètica, incisiva i
sàvia, per denunciar la injustícia i l’afany de possessió.
Traducció al català de Ferran Ràfols i Ernest Riera.

Una benedicció. Toni Morrison. Amsterdam. 204
pàgines. 19,95 euros

Dos èxits de Noah
Gordon, en butxaca
El segell de butxaca de Roca Editorial,
Rocabolsillo, publica en aquest format
El celler, la novel·la amb què l’autor de
best-sellers nord-americà Noah Gordon
va retre homenatge a Catalunya i al món

del vi. La plaga de la fil·loxera, l’assassinat del general
Juan Prim i les guerres carlistes són alguns dels fets
reals que apareixen en una novel·la on hi ha molta part
de ficció. Traduïda al català per Rosa Borràs, l’obra ha
estat un èxit de vendes des de la seva aparició, el 2007,
a Roca Editorial, que ja l’ha reeditat diverses vegades.
Dins el mateix segell de butxaca apareix també una de
les obres més conegudes de Gordon, El metge, en tra-
ducció al català de Dolors Udina.

El celler. Noah Gordon. Rocabolsillo. 384 pàgines.
9,95 euros

La Barcelona dels
‘meublés’ i el Barri Xino
La Guerra Civil va portar pobresa i
fam, i en aquest context moltes dones
es van veure obligades a prostituir-se
per poder alimentar la seva família. A
Barcelona, el que va començar com un acte de supervi-
vència es va anar convertint en un negoci no només
per a les dones que es prostituïen, sinó també per a
tota una sèrie de personatges que les envoltaven. La
periodista Elisabet Parra ofereix en aquesta obra un
recorregut pels meublés, per locals tan cèlebres com
La Casita Blanca o el Madame Petit, així com pels
prostíbuls dels Barri Xino.

La Barcelona calenta. Elisabet Parra. L’Arca. 197
pàgines. 15,90 euros

Nou títol de l’enginyós i
sarcàstic Edward Gorey
Conegut pels seus dibuixos macabres, po-
líticament incorrectes, i pel seu humor

negre i absurd, l’escriptor i dibuixant nord-americà Ed-
ward Gorey va il·lustrar obres d’autors tan reconeguts
com Chesterton, Bradbury o Poe. També va crear els
seus propis llibres. Angle Editorial n’ha ofert un tast a la
col·lecció El Far. Després de La colla Mata-Degolla i
L’Arpa sense encordar, ara publica, amb text bilingüe
català-anglès, L’hoste incert, un llibret on Gorey ofereix
una mostra del seu enginy i la seva sensibilitat, trets que
l’han convertit en un autor de culte. Els tres títols han
estat traduïts per Jordi Puntí.

L’hoste incert. Edward Gorey. Angle Editorial. 40
pàgines. 9,90 euros

Ll
et

re
s

L’endemà de la inauguració, el festival va començar a
navegar a tota vela. Els actes eren innumerables i al-
guns coincidien o es trepitjaven pel que fa als horaris.
El dia 30, vaig assistir a la taula rodona en què partici-

pava Josep Maria Terricabres. Es titulava Quiet revolutions in
storytelling i tenia lloc a la sala d’actes de l’Instituto Cervan-
tes, un lloc preciós i relaxant, en ple Manhattan, una caseta
amb jardí, de pinta més anglesa que no pas americana. El
Cervantes és un dels molts escenaris d’actes del festival. Les
diguem-ne cases estrangeres a Nova York col·laboren amb el
PEN americà deixant els seus locals i organitzant-hi “feste-
tes”, com la que el Cervantes —per cert, un còctel
esplèndid— va oferir al seu jardí el primer de maig a la tarda.
Eduardo Lago, el novel·lista, actual director del Cervantes
novaiorquès, va quedar com un senyor, amb la seva hospitali-

tat generosa. A la taula rodona, Terricabres va fer enfadar
alguns dels assistents babaus que es creuen que els nous
mitjans —videoart, Internet, etc.— ja són per ells mateixos
revolucionaris. No, els deia Terricabres, això són simples ins-
truments. Tant poden ser vehicle de revolució, d’evolució o
d’involució. Va ser aplaudit per la gent assenyada, com ara
Nawal El Saadawi, la famosa novel·lista egípcia, que hi era.
Jo també el vaig aplaudir, és clar.

Al vespre, vam anar a l’homenatge a Blai Bonet. A l’Ele-
bash Recital Hall, a la Cinquena Avinguda, va tenir lloc
aquest homenatge que el pobre Blai Bonet va haver de com-

partir amb Reinaldo Arenas, un poeta cubà que, a part de
l’homosexualitat i la insularitat, no té res veure amb el de
Santanyí. Però les coses són així. La pena és que no vam
poder sentir gaire estona recitar a Biel Mesquida —que va
brodar el seu “nonino”— ni a Carles Rebassa. Vaig tenir la
impressió que els cubans dominaven excessivament l’acte.
Però potser són prejudicis.

Jo vaig tenir un parell d’actuacions més. El primer de maig
a les 7 del vespre, al Bowery Poetry Club, una mena de bar
amb sala al fons, una mica off, de totxo pintat de negre, vaig
llegir poemes meus en català que una noia llegia després en la
seva versió anglesa. Em van acompanyar Nicole Brossard,
quebequesa, l’hongarès János Térey i l’americà Wayne Koes-
tenbaum. Per tots aquests actes del festival, la gent paga
entrada, cosa força sorprenent. I solen estar plens. A les nou
de la nit, va haver-hi el popular Translation Slam. El poeta
irlandès Nick Laird i jo mateix ens vam sotmetre a un duel
entre traductors. Vam enviar un poema nostre, curt, que va
ser donat a dos traductors per cada poeta. En el meu cas,
Mary Ann Newman i Rowan Phillips. El duel volia dir com-
parar les dues traduccions i decidir quines eren les solucions
millors. Va ser molt divertit, perquè, en el meu cas, tot i que les
dues traduccions eren fidels al poema, dissentien ja en el títol.

Tots aquests actes del festival et feien venir ganes d’assistir-
hi, però Nova York era allà, i et cridava.

Twistanschauung
Víctor García Tur
Empúries
368 pàgines. 18 euros

Els joves es-
criuen. Abans,
això no era tan
evident perquè

era difícil tenir accés als
diaris secrets. Ara l’Inter-
net acumula un gruix im-
pressionant d’apunts,
sorgits de la simple ne-
cessitat d’expressar-se.
El recull Twistans-
chauung, de Víctor Gar-
cía Tur (Barcelona,
1981), premi Documen-
ta 2008, comparteix
amb aquesta escriptura
l’actitud clarament desa-
fiant de desobeir les nor-
mes i de contestar les
convencions. Observa-
cions sobre la família, la
parella, els veïns, el
món, sobre un mateix
llisquen de la ploma
com en una conversa
amb l’amic més íntim.

El to confidencial té
l’airositat d’algú que es-
criu a les planes anòni-
mes. A la solapa del lli-
bre hi ha només vuit pa-
raules sobre l’autor. Cal
recórrer a altres catàlegs
per descobrir que Gar-
cía Tur va ser premiat el
2008 per un conte i que
la Universitat Autòno-
ma de Barcelona acaba
d’editar el volum Tres re-
lats on podem llegir el
seu “Front”.

A l’inici del recull hi
trobem un mapa d’un
país possible amb un
ull de l’huracà al mig
del mar. Què és el cen-
tre que posa en dansa
tot aquest twist? Al be-
ll mig del recull, un
llamp còsmic, enviat per Telefòni-
ca, converteix tot el país en caste-
llanoparlant. La impotència dels
herois literaris reprodueix la con-
signa bàsica de tota dominació:
les regles són més fortes que no-
saltres i ens hi hem de sotmetre.
La diglòssia és persistent i cohe-
rent, en espanyol se citen els clàs-
sics i es parla als estrangers, el
català serveix per a l’excursió al
poble i el bell viatge narcòtic amb
panaeolus cyanescens que creix da-
munt les tifes de vaca. La ironia és
mordaç i afina bé. L’anglès aquí
no és cap esperanto. Quan el pro-

tagonista ha d’explicar al seu
amant que ha perdut els pares en
un accident de trànsit, la fórmula
correcta no surt. “Yes, the both”
és un bon cop de puny a l’optimis-
me del món global.

Els personatges
són, literalment, ta-
llats en fragments.
El conte Els punts-
vermells.doc és pro-
fusament il·lustrat
amb fotografies,
ben bé com un fo-
tobloc. Un jove
s’hi pregunta qui
és, on pertany. Un
reig bord dibuixat
amb colors inver-
tits inspira ten-
dresa a un nen que
encara ha de fer se-
ves totes les coor-
denades del món.
Però també hi ha
la pell jove tatua-
da amb un ferro
roent, com s’havia
fet amb les ovelles,
i ens trobem amb
els estigmes de Je-
sús, barrejats amb
llibres esotèrics,
tot per crear un sig-
ne de diferència.
No és gens dissi-
mulada la insinua-
ció que la vida pot
ser llegida com un
tarot gegant amb
els arcans que deci-
deixen el destí.

Tots els contes
comencen de nou
a la pàgina 13.
Aquest número
tan bonic és la
marca misteriosa
d’un univers capgi-
rat que ens dema-
na un punt de vis-
ta nou, una ans-
chauung nova.
Però la pregunta
des d’on és narrat
el llibre no s’acla-
reix. Podria ser
que aquestes ico-
nes exposades tan
impúdicament, a

plena llum, demanin revisar amb
fredor tot allò en què creu el nos-
tre temps. Però Twistanschauung,
tanmateix, no crea un remolí prou
fort com per fer trontollar els fona-
ments perquè l’autor, l’epicentre
d’aquest univers, està desintegrat
dins del text. Aquest anonimat és
un tic heretat de les pàgines web
on les opinions tampoc no es fir-
men amb una identitat clara.
Amb això, les coses vistes per una
sola persona pretenen adquirir el
to d’unes veritats generals. Aquest
deix profètic resulta molest i aca-
ba esborrant la mirada crítica.

COLLS I PUNYS

World Voices (3)
NARCÍS COMADIRA

A la recerca d’una identitat
SIMONA ŠKRABEC

La vida llegida com un tarot gegant amb els arcans que deci-
deixen el destí (com aquest del foll en un tarot renaixentista de
Carles VI) és una de les lectures que ofereix el llibre de García Tur.

LA REBOTIGA

L’escriptura té una
actitud clarament
desafiant de desobeir
normes i convencions
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