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L’escriptura dramàtica s’ha
matingut, fins fa quatre dies,
pràcticament aliena a un
dels grans temes que, en qual-

sevol dramatúrgia, hauria estat ex-
plorat intensament: la guerra de
1936-1939 i les seqüeles que n’han
quedat encara (l’exili, la repressió,
la dictadura, la desmemòria, les rè-
mores polítiques...). Peus descalços
sota la lluna d’agost, de Joan Cava-
llé —I Premi 14 d’Abril de Teatre,
convocat pel Memorial
Democràtic— comença a omplir
aquest buit tan flagrant i ja inexpli-
cable. Tot fent una virada salutífera
en la seva trajectòria com a drama-
turg, Cavallé (Alcover, Alt Camp,
1958) s’hi acara amb una proposta
complexa i un enfocament múltiple,
que entrellaça els temps i els punts
de vista i que, per això, crea una
mediació tan imprescindible com su-
ggerent.

Un dels encerts de l’obra és la
creació d’un personatge mediador,

L’Home de tots els temps, figura
que actua com a mestre de cerimò-
nies i espectador privilegiat d’allò
que ja coneix. Després d’observar
tot el que passa, escoltar totes les
veus, preguntar-se per què i valorar
la transcendència de la troballa dels
cinc cadàvers, conclou que al capda-
vall “és la història de sempre”. Apor-
ta, doncs, la distància necessària per
afrontar-se als esdeveniments i per
situar-los en la cadena de la bar-
bàrie dels humans de tots els temps.

La resta de personatges s’agru-
pen en dues grans categories, els
vius i els morts, que se situen en
dues dimensions diferents en relació
amb els fets i la (des)memòria. Ven-
cent la por, l’autoengany i la desí-
dia, assumint també la part de res-
ponsabilitat en l’oblit, els vius són
els que han de trencar un silenci ab-
jecte i revifar les cendres de la me-
mòria, ja que, per comprendre on
som, ja és hora de saber què va pas-
sar, qui va fer què i per què. Els
morts, en canvi, esdevenen espectres
atrapats en el passat que expliquen
com van viure-ho i que, amb el so-
brepeu del dolor, eleven el crit i el
plany cap al present. Els ossos dels
morts interpel·len la comprensió

dels vius en un espai que, per la seva
sobrietat beckettiana, té un caràcter
deliberadament mític.

Cavallé planteja l’obra com una
cerimònia laica de la memòria, en
què intervenen una pluralitat de
veus, però també com una investiga-
ció per acostar-se a la veritat d’un
crim salvatge, comès per l’exèrcit
franquista, i per evidenciar la igno-
mínia del silenci i l’oblit. La troballa
de les restes humanes d’una fossa
comuna de la guerra deixa aflorar
un episodi proper —encara molt
incòmode— de la nostra història i,
en conseqüència, tot el que s’ha vol-
gut sepultar sota tones d’amnèsia
induïda, d’oblit imposat i revisionis-
me constitucional.

El tractament dramatúrgic de Ca-
vallé (coincident, en alguns aspectes,
amb altres escriptures com les de
Blai Bonet, Manuel Molins i Albert
Mestres) multiplica les perspectives
sobre el valor de la memòria, combi-
na el transcendent i el grotesc a la
manera shakespeariana i alterna tam-
bé el factual i el simbòlic, la història i
el mite, per activar els interrogants
ètics sobre el passat i, alhora, per
construir, sense oblidar mai els fets,
una memòria justa i reparadora.

Resulta sorprenent que ara que llegeix molt poca gent,
i els clàssics menys encara, almenys dues editorials
catalanes hagin iniciat una rara tasca d’edició de tex-
tos grecs i llatins —sense voler fer la competència a la

sempre lloable Fundació Bernat Metge—, i al damunt en
edició bilingüe: així l’editora Adesiara —que acaba de publi-
car El banquet dels cèsars, de Julià l’Apostàta— i l’anomenat
Obrador Edèndum, amb plaça a Santa Coloma de Queralt,
que ara ens dóna, jo diria que per primer cop en llengua
catalana, els Caràcters de Teofrast.

Potser la raó per la qual Teofrast no havia estat mai editat
en català fins al present resideixi en el fet que el llegat
d’aquest autor —un dels successors d’Aristòtil al Liceu
d’Atenes— no va córrer la mateixa sort que els escrits de
l’estagirenc: els d’aquest es van salvar gairebé tots, i de
Teofrast, per contra, només ens ha pervingut la Història de
les plantes, i poca cosa més. Entre aquests papers que la
tradició va jutjar “de més a més”, sense parar-hi gaire es-
ment, hi ha els famosos Caràcters, un dels reculls de prosa
literario-filosòfica més extraordinari, per insòlit, que ens va
donar el segle IV abans de Crist. Grecs i romans van fer
servir aquest llibre com a exercici de retòrica —sembla que
Teofrast hauria escrit una Poètica que per força havia de ser
distinta de la del seu mestre, i que potser parava l’oïda a
formes mètriques i “gèneres” literaris diferents de la
tragèdia—, i només els segles van descobrir-hi un cabal de
perspicàcia, capacitat analítica, subtilitat, clarividència i agu-
desa. No ens ha d’estranyar gota que fos als segles ja mo-
derns —els veritables descobridors d’allò que encara avui dia
entenem per “subjecte”, des de Montaigne, per exemple—
quan Teofrast va ser llegit, admirat, traduït, també imitat.
La Bruyère el va trobar tan extraordinari que en va copiar
fins i tot el nom genèric, “caràcters”, per escriure un dels
grans llibres del segle XVII —no per casualitat admirat i
traduït per Josep Carner—; i la major part de les edicions
dels Caràcters de La Bruyère porten, al començament, la

traducció (no massa
bona, per cert, feta pro-
bablement a partir de
la versió llatina) que el
moralista francès va
confegir com a tribut
al seu més gran prede-
cessor.

En síntesi, els Ca-
ràcters de Teofrast són

un aplec de miniatures sobre tipus humans d’allò més divers,
no escrites amb cap intenció moralitzadora però que ofe-
reixen, llegides ara a gran distància, un mirall esplèndid dels
costums, en especial els mals costums, dels ciutadans de
Grècia cap al final de la seva època daurada. És mèrit
principal de Josep Batalla —el traductor d’aquesta edició
que comentem avui, Obrador Edèndum, 2009— haver trobat
unes paraules catalanes d’allò més escaients per a la sèrie de
“tipus” que Teofrast disseca al seu recull, o més aviat presen-
ta en magistral fusió de característiques menudes: sorneguer,
llagoter, xerraire, bocamoll, barrut, fantasiaire, talòs, eixele-
brat, bufanúvols, arrogant, ganyó, desficiós, manaire o mal-
dient. Això solament ja donarà al lector una idea del propò-
sit d’aquesta sèrie de trenta capítols, dedicats a altres tantes
maneres de comportar-se, tant a la Grècia del segle IV com,
fet i fet, als nostres dies. Hi ha retrats que valen per la
universal humanitat, sempre gràcies a aquesta habilior de
Teofrast per tractar l’individual amb un ull posat en la
universalitat, i per parlar de l’universal, o del comú, després
d’haver observat amb ulls gairebé de novel·lista o come-
diògraf la realitat palpable del seu temps.

¿Què, si no això, es pot concloure d’observacions com
aquestes que espigolem del llibre?: “El barrut és aquell que,
sense pensar-s’hi, és capaç de manllevar diners a qui ja ha fet
una gorra”; “El superbiós no accepta les excuses de ningú que
l’hagi esquitxat, l’hagi empentat o l’hagi trepitjat sense voler”;
“El malfiat és aquell que, quan envia un esclau a comprar,
n’envia un altre al darrere perquè s’informi de quant li ha
costat”; “El bufanúvols és aquell que, quan és invitat a un
convit, mira de reclinar-se al costat de l’amfitrió”; “Quan en
el dem [ens administratiu de Grècia] hom sol·licita una dona-
ció, s’aixeca sense fer soroll i es fa fonedís”; “En redactar una
carta, mai no escriu: ‘Si us plau, ¿podries fer que...?’, sinó
‘Vull que...’”, etcètera. ¿I què llegim del maldient?: “Una
vegada que s’ha posat a criticar, no perdona ningú, ni la seva
família. Diu penjaments d’amics i de parents, i no respecta ni
els difunts. De la seva maldiença en diu parlar franc, democrà-
cia i llibertat”. Ja veieu, lectors, d’actualitat si en tenen
aquests Caràcters de Teofrast.

A Grècia, tals minúcies mai no van interessar els tràgics, i
escassament els poetes d’epopeies. Més aviat trobaríem cosa
semblant a aquests Caràcters en la comèdia de Menandre i
d’Aristòfanes. I, molt a la vora de nosaltres, només un llibre
de gran enginy com els Cinquanta caràcters, d’Elias Canetti,
remotament s’hi assembla.

FRANCESC FOGUET i BOREU

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Barruts, manaires
i gasius

JORDI LLOVET

Memòria d’una ignomínia

Paisatge rural mallorquí. / tolo ramon

Trenc d’alba
Miquel Barceló
La Magrana
76 pàgines. 15 euros

Petita història, sense la qual
no existiria la gran. Anècdo-
ta viva, concreta, nodriment
per a les vastes abstraccions

conegudes”, escriu Carles Fages de
Climent just a la introducció de
Climent, biografia novel·lada en
què l’autor empordanès, tot exhu-
mant documents de l’arxiu fami-
liar i fabulant sobre els avatars de
dos avantpassats seus, exposa un
ampli retaule del segle XIX. En
paral·lel a un fetitxisme
intel·lectual radicalment decantat
a narrar les gestes dels grans ho-
mes d’estat i els moments estel·lars
de la humanitat (Stalin, Hitler, el
cas Dreyfuss, l’atemptat de les Tor-
res Bessones, Waterloo, tots els Ru-
bicó i Fouché de la història...), hi
ha també una obra narrativa i me-
morialista destinada a jugar un
contrapunt primordial: la descrip-
ció de la història menuda, aquest
subtil moviment de plaques tectòni-
ques, autèntica clau de comprensió
de la Història amb majúscula.

Al conjunt de proses que formen

Trenc d’alba el lector pot gaudir
d’un món delicat, estantís i provi-
dencial com la llum del primer cre-
puscle. Impregnades d’una elegàn-
cia descriptiva i d’una fina distància
lírica que ja es podien fruir a El
terme de Manacor, primer llibre de
relats de l’historiador Miquel Barce-
ló (Felanitx, Mallorca, 1939), les
nou proses de Trenc d’alba captu-
ren la memòria matèrica del Felani-
tx de poc després de la guerra civil.
La vila natal s’erigeix en l’espai na-
rratiu des d’on abordar la intrahis-
tòria: una munió de retalls de la
vida quotidiana que, tot i quedar
per sota del llindar del relat oficial,
constituïen la saba de la vida de les
persones. En un encadenament
d’implosions, amb una prosa límpi-
da de gran riquesa lèxica que demos-
tra fins a quin punt l’apropiació li-
terària de la realitat ha de fondre’s
amb un llenguatge natural, unes po-
ques estampes de la vida quotidia-
na permeten revelar la fondària
d’un microcosmos. La matança del
porc, les passes silencioses d’una do-
na que fuig del poble en plena mati-
nada, la capacitat del capellà Barce-
ló per congregar tot un univers sota
la nau de l’església, passions que es
desborden d’amagat i sota la músi-

ca amortida d’una orquestra que to-
ca a l’aire lliure, els moviments dia-
ris de la vida de n’Antònia de Can
Consentit..., tota aquesta matèria
narrativa culmina en el dibuix del
tapís que defensava Henry James:
poder veure el disseny general de la
vida. I la perspectiva general de la
vida seria incompleta sense la des-
cripció d’aquests carrers, d’aquestes
llums esmorteïdes, d’aquestes por-
tes giratòries que fan renou de buit i
de tots aquests lleus matisos que,
sumats, a Trenc d’alba cristal·litzen
en una atmosfera de suggestions ca-
paç de revelar els esclats de vida
enmig d’una època tan grisa com la
de la postguerra immediata.

En aquest llibre tots els ele-
ments transfereixen acord tonal,
des de les il·lustracions d’Andreu
Maimó fins a un ritme narratiu
que accentua els relleus del temps,
concretant-lo en els ciris, la nit, el
tren, la música, l’olor, el so d’un
corn i en aquesta essencialització
que prodiga el trenc d’alba, mo-
ment en què tot sembla quedar
atrapat mentre s’invoca una petita
llum d’esperança. Plutarc, Boswell,
Montaigne, Dylan Thomas, Sher-
wood Anderson, Barceló: la mes-
tria d’agregar temps a la memòria.

La bellesa del tapís
LLUÍS MUNTADA

“Els ‘Caràcters’ de
Teofrast són una enorme

invenció literària”
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Una plaga de vampirs
imaginada per Del Toro
Un avió que aterra a l’aeroport JFK
amb tota la tripulació i el passatge mor-
ts. Al cap de poc, una estranya pandè-
mia, fruit d’un desconegut virus molt
contagiós, es va estenent per Manhattan
a una velocitat inèdita. Els malalts tenen molta set,
però no d’aigua... sinó de sang. Només una ment tan
inquietant com la del director mexicà Guillermo del
Toro (Hellboy, El labertinto del fauno) podria conce-
bre aquest brutal retorn dels vampirs. Amb l’ajut de
Chuck Hogan, Del Toro debuta en el món editorial i
presenta la primera pedra d’una trilogia que va ser
l’estrella de la darrera Fira del Llibre de Frankfurt.
Nocturna. Guillermo del Toro i Chuck Hogan. Suma. 552
pàgines. 22 euros

Passeig amb Kundera
I si resultés que l’exili no és tan dolent per
a la creació artística? És una de les re-
flexions que fa el ja veterà autor txec en
aquest llibre assagístic, on obres (“sondes
existencials”, les defineix) de Dostoievs-
ki, Céline, García Márquez, Juan Goyti-
solo i Philip Roth, entre d’altres, li ser-

veixen per parlar des del paper de la memòria fins a la
recerca de la composició estètica. El pare de La insoste-
nible lleugeresa del ser, però també d’altres assaigs com
El teló, convoca alhora Francis Bacon, Beethoven i
Schönberg en uns textos punyents, com el que titula La
memòria convertida en camp de batalla, tot analitzant la
novel·la La pell, de Curzio Malaparte.
Una trobada. Milan Kundera. Tusquets. 206 pàgines. 15 euros

Trista, però imparable i
real, història de la fam
Uns 963 milions de persones al món pas-
sen avui fam crònica. O sigui, el 14,2%
de la població. La de la gana ha estat
una xacra des dels inicis de la Humani-
tat, com es pot comprovar en aquest es-
pectacular estudi, que el doctor en His-
tòria Medieval Josep Maria Salrach re-
passa gairebé segle a segle a La fam del món. Passat i
resent, que no per casualitat és el número 50 de la

col·lecció Referències. Sí, ha estat comú a la humanitat,
però fins a mitjans del segle XIX quan l’avui anomenat
Primer Món se’n va sortir. Salrach planteja també sorti-
des, que no semblen, al seu parer, que hagin de passar
per “l’economia pal·liativa de l’ajut”.
La fam al món. Passat i present. Josep Maria Salrach. Eumo.
474 pàgines. 32 euros

Un crim a casa d’un
jugador del DKV
D’entre els 270 originals que es van presen-
tar en l’apartat juvenil dels premis Edebé, el
jurat va escollir el llibre de l’escriptor Jordi
Cervera. L’avala, entre d’altres, l’encert d’en-
quadrar la seva obra en un context realista i

amb referents ben reconeixibles pel lector. Així, el DKV
Joventut és l’equip de Ray Bicho Barbosa, el jugador
nord-americà que, amb el seu triple, dóna als verd-i-ne-
gre la Copa Auleb. Però mentre vola la pilota cap a la
cistella, la seva dona i el seu fill són brutalment assassi-
nats a casa seva. Atenció al sergent Joan Pons i a la seva
filla.
La mort a sis vint-i-cinc. Jordi Cervera. Edebé. 278 pàgines.
9,30 euros

Com han estat i com som els
catalans i Quina mena de
gent som són ambdós ree-
dicions, però el primer és

un llibre literalment insubstituïble
i el segon potser només útil per a
historiadors. De l’Agustí Calvet,
Gaziel (Sant Feliu de Guíxols,
1887 - Barcelona, 1964) hi ha tan-
tes planes bones i valuoses, de viat-
ger i d’analista, de memorialista i
de cronista, que aquest llibret de
postguerra i amargura que és Qui-
na mena de gent som no sé pas si
ajuda molt l’autor a mantenir el
tipus. Em fa l’efecte que no, però
això és també part d’una cultura
flexible: fer a mans texts menors
d’autors de la magnitud del Ga-
ziel. Les angúnies d’aquests qua-
tre assaigs escrits entre el 1938 i el
1947, revisats poc abans de morir,
són les d’un home enfonsat i amb
sentiment de derrota definitiva:
un pròleg a la història de Ferran
Soldevila, un text de circumstàn-
cies, un discurs tristíssim.

El domina la desolació pel fra-
càs integral de la seva vida i d’un
projecte civil i polític, com els po-
dia passar, el 1939 i fora de Cata-
lunya, a Manuel Azaña o Améri-
co Castro. Gaziel creu que Cata-
lunya ha estat un poble perpetua-
ment vençut i condemnat fatal-
ment al fracàs. L’autocompassió
descontrolada explica la idea que
la història de Catalunya “no ha
estat més que una sèrie inesgota-
ble d’amargors i contrarietats del
poble català”, que sempre perd.
Però això és barrejar el fracàs i la
impotència política amb el fracàs
social, econòmic i cultural, i que
jo sàpiga Catalunya ha estat i és la
societat més rica i diversa, com-
plexa i moderna de l’Espanya con-
temporània, i una de les més fèr-
tils de l’Europa moderna: si això
és perdre, és que hem perdut el
nord. És un fet una mica massa
grotesc que la societat més euro-
peïtzada i més sintonitzada amb
els valors laics cregui, o li facin
creure, que és perdedora.

Un altre món és aquest tipus
sensacional d’en Llorens, professor
i activista cultural nascut el 1910 i
exiliat a Veneçuela el 1939 fins a la
seva mort el 1985 (s’hauria de publi-
car urgentíssimament l’estudi que
resta inèdit sobre l’exili, segons diu
la solapa: si respira com Com han

estat i com som els catalans ha de
ser atuïdor). La prosa tibant i fres-
ca, directa i imaginativa, i també
barroca i retorçada, lliure d’una ma-
nera escandalosa i subtil al mateix
temps és una autèntica festa de llen-
gua i d’idees, fastuoses ambdues.

El pròleg d’Enric Casasses ho
diu rotundament, i la temptació
és no creure-se’l. Però té raó.
Aquest llibre publicat el 1969 és
una poderosa sacsejada que fa
anar el cap com una olla de grills,
i ha de posar a treballar una pila
d’investigadors sobre les seves hi-
pòtesis valentes i exagerades: im-
pugna, d’una manera intimida-
tòria, els diagnòstics de l’idealis-
me sobre el que diu que diuen que
som els catalans —comença pel
“formalisme buit” de Josep Ferra-
ter Mora i el repategen la perspec-
tiva tant de Jaume Vicens Vives
com la de Carles Pi i Sunyer o de
Josep Trueta— i desmonta una a
una les llegendes consoladores
(mesura, seny, ironia...) per anar a
tocar a terra. És una mena de ma-
terialista històric profundament
lliure, que no es deixa ensarronar
pels sentiments a l’hora d’interpre-

tar el passat històric. I al mateix
temps escriu com si fos un Joan
Fuster passat de voltes, barrejat
amb la impudícia i la cruesa de
Joan Puig i Ferrater però amb
gran solvència de dades històri-
ques, des de Ramon Llull o el bis-
be Joan Margarit fins a la cosa
més actual llavors (com en Josep
Maria Espinàs, Antoni Jutglar i
Jordi Solé Tura). De fet, només
sóc capaç de comparar-lo amb el
desmuntatge de mites i mentides
que va practicar el colombià Fer-
nando Vallejo al llibre dedicat a
l’església catòlica amb el títol, net
i clar, de La puta de Babilonia.

El lema que posa al capítol de-
dicat a Com som els catalans és de
Nietzsche: “Tot pas endavant en
el coneixement és una conseqüèn-
cia de la valentia, de la duresa con-
tra un mateix”. I no se n’està gens
d’aplicar l’aforisme, com sap ben
bé ell mateix: “En el meu ostracis-
me —diu cap al final del llibre—
m’he volgut esbravar, lliurar-me a
una efusió de sinceritat sense estar-
me de res, sense afluixar, sense
contemplacions, sense assuauja-
ment, sense coixí ni matalàs”.

Segurament m’estic fent molt pesat amb aquestes bata-
lletes, però més d’un m’ha demanat que els expliqués
“això de Nova York”, i així ho he fet. Avui és l’últim
capítol.

L’Institut Ramon Llull que és un dels patrons del World
Voices, organitza aquests dies els seus Catalan Days, un
festival català que no té res a veure amb l’americà, però que
n’aprofita una mica la seva incidència ciutadana, fent alguns
actes que el World Voices aixopluga, per dir-ho d’alguna
manera. D’aquests, l’acte estel·lar —i ho dic així perquè el
protagonitzava una estrella, Jessica Lange— va ser la lectura
de La plaça del Diamant, feta per l’actriu i dirigida per Joan
Ollé. L’espectacle va tenir lloc al Baryshnikov Arts Center, al
carrer 37, prop del Hudson, una fundació del famós ballarí.
L’edifici, esplèndid, tot de formigó, vidre i una mica de fusta,

sense cap altre luxe que la seva estricta funcionalitat. Estava
ple de gom a gom, és clar. Jessica Lange —com han passat
els anys, des que el carter trucava dues vegades!— va sortir a
escena, tímidament, vestida de Colometa, amb una bateta de
crespó de seda estampat i una rebequeta, es va asseure en un
banc de jardí —més francès que no pas gracienc—, va ajun-
tar els peus, enretirant-los una mica sota el banc, i així es va
estar les gairebé dues hores que va durar la seva lectura. La
Lange es va ficar tant dins del personatge que es va posar a
plorar com una magdalena i així va anar llegint, sense que se
li trenqués mai la veu, actuant només amb la cara i una mà
—l’altra la tenia al servei del llibre d’on llegia—. He de dir

que a mi la Colometa no m’és pas un personatge simpàtic.
Aquesta encarnació ploramiques de la dona eternament vio-
lada, em cansa, però la lectura de la Lange va ser memorable.
Tinc la impressió que va entendre molt bé el personatge, i
encara no sé si les llàgrimes eren impensades o actuades.

Després, al còctel que el Llull va oferir a la sala d’assaig
de ballet de l’edifici, a la planta de dalt de tot, amb uns
enormes finestrals des d’on es veia el Hudson i les seves
llums de les dues ribes, vaig veure Jessica Lange més rejoveni-
da que a l’escenari, com si tanta llàgrima li hagués endolcit
la cara que, sota els focus, apareixia solcada d’arrugues.
Sam Sephard també hi era i atreia l’atenció de totes les
jovenetes —i d’algun jovenet—.

L’altre acte del Catalan Days a què vaig assistir va ser el
concert de Carles Santos. Al mateix escenari llagrimós de la
Colometa, Santos va imposar, durant una hora llarga de
piano ininterromput, la seva energia i la seva inspiració musi-
cal. Ell sol. Sense espectacle, sense escenografia, sense vestits
ni performances. Ell sol i la seva música. Impressionant i
inoblidable.

Com que Santos no és Jessica Lange, després del concert
no hi va haver còctel, sinó només una copa de cava al
vestíbul del teatre. A fora, plovinejava i feia fresqueta. Amb
la Mary Ann Newman vam anar a sopar en una pizzeria
esplèndida, Otto, al número 8 de la Cinquena Avinguda.

Dos grans senyors
JORDI GRÀCIA

COLLS I PUNYS

World Voices (i 4)
NARCÍS COMADIRA

LA REBOTIGA

Agustí Calvet Pascual, Gaziel.

Com han estat i com som
els catalans / Quina mena
de gent som
Rodolf Llorens / Gaziel
Pòrtic
353 / 230 pàgines. 22 / 16 euros
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