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El protagonista de L’home
d’origami de Joan Carreras
(Barcelona, 1962) és un es-
criptor que amb la seva se-

gona novel·la ja es va poder reti-
rar. Uns fantàstics drets d’autor
serveixen per comprar un cotxe de
luxe a la filla i una caseta al bosc i
oblidar tots els condicionants de
la vida. El dolor, la mort i també
el desig més carnal es presenten
aquí tamisats com en un conte de
fades. El llop es pot menjar la Ca-
putxeta sense que ningú s’esgarrifi
i la taula és sempre parada per a
aquell que ha trobat les tovalles
màgiques.

Amb L’home d’origami, Carre-
ras presenta la seva tercera
novel·la després de Qui va matar
el Floquet de neu (2003) i La gran
nevada (1998) i els reculls de narra-
tiva Pasta gansa (1995) i La bassa
del gripau (1993). Som davant
d’una ficció que coneix totes les
regles que asseguren la tensió de la
trama. Les frases polides flueixen
sense cap entrebanc. Carreras rein-
terpreta la narrativa de lladres i
serenos, però també fa ús del gène-

re sentimental. La novel·la rosa
amb Danielle Steel o Victoria
Holt sembla un regne femení,
però les obres com L’home d’origa-
mi mostren que els prínceps també
necessiten somiar les ventafocs:
“Sóc la Cèlia i vull ser la teva escla-
va per sempre, Narcís”.

El nostre heroi un dia desco-
breix que la tècnica oriental de ple-
gar paper li interessa més que la
gent. Jaume Cabré en L’ombra de
l’eunuc (1996) ja va crear un mefis-
tofèlic Maurici que es divertia
amb la papiroflèxia alhora que
tractava també les persones del
seu voltant com uns ninots. Però
aquesta reflexió sobre el poder de
la paraula no sembla que hi hagi
deixat cap petja. Si desfem la figu-
ra d’origami, el paper torna a ser
una superfície plana. L’artificiosi-
tat d’una trama plena de giragon-
ses a L’home d’origami amaga que
el llibre ofereix de fet una anàlisi
molt superficial de la realitat.

Walt Disney és l’autor més tra-
duït de tots els temps segons l’In-
dex Translationum de la Unesco.
La dada és absurda perquè no es
tracta d’un autor, sinó del nom
d’una enorme corporació. L’èxit
d’aquesta fàbrica de somnis es
deu a uns ninots que lluiten sols,
abandonats, tot sovint orfes, però

que obeeixen com la Cèlia de Ca-
rreras “sense corretja, perquè no
cal”.

Carreras, al final del llibre, fa
una sorprenent nota d’agraïment
a l’editor, a l’agent literària, a les
correctores i als savis consells del
seu pare. És a dir, que no firma el
seu propi llibre, sinó que el conver-
teix en un producte corporatiu.
Potser és un exemple del convenci-
ment que cal promoure uns pa-
trons de comportament determi-
nats per assegurar-se els aplaudi-
ments del gran públic —que no-
més vol somiar.

El Narcís, al final de la
novel·la, sent com s’acosta una
gran riuada que l’esborrarà. És un
temor justificat. Per evitar-ho, cal-
dria que l’escriptor es prengués
l’ofici amb més serenitat. No n’hi
ha prou de citar els quadres de
Gauguin o les cançons de Bob
Dylan, com si evocant un gran
nom ja tinguéssim la resposta a
totes les qüestions que la vida
planteja i mai no resol. Hudini
amb la seva “dèria per l’escapis-
me” és tot un model: cal oblidar i
viure dissimulant. És clar que els
protagonistes d’aquesta novel·la
es troben sols: fugen davant d’ells
mateixos fent veure que es bus-
quen.

Nicolai Semiònovitx Leskov (1831-1895) és encara
un gran desconegut a casa nostra. No ens consta
que cap editorial catalana l’hagi inclòs fa poc al
seu catàleg (Antoni Lòpez va editar, als anys

1920, El miracle de la muntanya), i són limitades les traduc-
cions que se’n troben en llengua castellana: Maldoror va
editar El paó, Impedimenta va treure La puça d’acer, i, en
especial, la gran col·lecció Alba Clásica, editada per l’infa-
tigable Lluís Magrinyà, va publicar, no fa gaire, un aplec
excepcional de narracions de l’autor, Lady Macbeth de
Mtsensk, i ha publicat recentment una de les grans narra-
cions de l’escriptor rus, El peregrino encantado, Barcelo-
na, 2009. Hom podria estranyar-se que aquesta narració
de Leskov no vagi acompanyada del text de Walter Benja-
min sobre l’autor sinó d’un altre de Màxim Gorki. La raó
es troba en el fet que el text de Benjamin, “El narrador”
—ara retraduït en el volum II.2 de les Obras que ha
endegat Abada Editores, Madrid, 2009— ja es va publicar
al volum dedicat a Lady Macbeth i altres narracions.

Però, en el fons, la tesi amb què Gorki encapçala
aquesta edició de què parlem avui no és gens diferent de la
que va presentar Benjamin en el seu assaig famosíssim de
1936: el narrador és aquell que escriu basant-se en una
tradició oral indeterminada però universal, i el novel·lista
és aquell que escriu sobre la base d’una invenció personal,
molt més allunyada de la llegenda o del mite. “L’experièn-
cia transmesa oralment —escriu Benjamin— és la font en
què han pouat tots els narradors. I entre els narradors que
han escrit històries, els grans són aquells amb un redactat
que amb prou feines s’allunya de la parla dels incompta-
bles narradors anònims”. Benjamin va considerar, al
preàmbul d’aquest article, que si al món hi havia cada
vegada menys narradors —cosa que també va afirmar
Rilke per boca d’un personatge dels seus Quaderns de
Malte—, això era degut al fet que cada dia érem menys
proclius a “intercanviar experiències”. Posava com a exem-
ple el fet que les gestes de la guerra gran no haguessin
tingut narradors situats a l’altura èpica dels grans esdeve-
niments que s’hi van produir. Això no acaba de ser cert, o

almenys no ho és en
altres punts del conti-
nent: a Espanya, sen-
se anar més lluny, es
conserva inalterada
una passió de narrar
“històries” que va ser
responsable de la flori-
da del romancero,
però també de la po-

tent rondallística peninsular, inclosa la catalana: només
cal seure una estona en una parada de l’autobús de Barce-
lona, i parar l’oïda, per adonar-se que la passió de narrar
està, al país nostre, perfectament consolidada: això sí,
potser no és el mateix un substrat èpic que una tafaneria.
Una altra cosa és que aquells que van viure la guerra civil
no sempre hagin volgut transformar aquella experiència
en una narració parlada: sempre quedarà, com sap to-
thom, el monòleg interior, o, segons Freud, la “novel·la
familiar del neuròtic”.

Benjamin deia una altra cosa de gran pertinença en
aquest assaig sobre Leskov, del tot escaient en relació amb
el nostre llibre d’avui: “El narrador és la figura en què
l’home just es troba, finalment, amb si mateix”. Doncs
aquesta és precisament la història del peregrí encantat de
Leskov: un novici que es dirigeix al monestir de Solovki,
en el qual espera “trobar un sentit a la [seva] vida anterior,
tan vasta”, i que ha topat per atzar, en una travessia pel llac
Làdoga, uns viatgers amb la passió universal que ja hem dit
per escoltar una “història”, narra les mil i una aventures
—tantes com els contes de Xerezade, patró universal de la
passió de narrar— que li han esdevingut a la vida. No les
explicarem en aquesta columna, perquè allò que pretén és que
els lectors vagin a buscar el llibre i el llegeixin; però, entre
elles, hi ha la que diu com els tàrtars que l’havien segrestat per
molt de temps van ficar-li sota la pell dels turmells cerres de
porc (“cerdas”, en castellà) perquè no pogués caminar i,
doncs, fugir del lloc en què resultaven tan útils els seus coneixe-
ments sobre els cavalls, eina indispensable de la cultura tàrtar.

Si Benjamin va poder afirmar que “a mesura que Les-
kov davalla per l’escala de les criatures, la seva concepció del
món s’acosta també a la del místic”, això va ser, tal vegada,
pel fet que l’home que narra les seves prodigioses aventures en
aquest llibre ja ho fa des de la posició d’una persona entrega-
da per sempre més a la vida monàstica. La transcendència de
la vocació religiosa, en el nostre llibre d’avui, no fa sinó reblar
la tesi benjaminiana: aquell que viu amb el pensament posat
en el caràcter transcendental de la mort o la divinitat i, alho-
ra, amb el sentiment de la poquesa humana si es compara
amb aquella dimensió, és també l’home que és capaç de
narrar durant moltes hores —i 285 pàgines— tot el que li ha
esdevingut a la vida. Narrar seria el mateix, doncs, que aque-
lla desfilada de totes les coses viscudes que, a les envistes de
l’eternitat, un moribund fa desfilar en la seva memòria abans
que el temps, definitivament, s’acabi.

SIMONA ŠKRABEC

ELS VOSTRES CLÀSSICS

El narrador Leskov
JORDI LLOVET

Herois orfes

Col·locació de la primera pedra del monument a Francesc Leyret a la plaça de Sepúlveda. / anc

El pistolerisme. Barcelona
(1917-1923)
Albert Balcells

òrtic
216 pàgines. 17 euros

L’any 1930, quan tot just es
començava a sortir de la
Dictadura de Primo de Ri-
vera, l’escriptor Joan Oller

va publicar la novel·la Quan mata-
ven pels carrers, en què l’acció es
produïa enmig de les lluites socials
que van solcar Barcelona entre la
fi de la Gran Guerra i la dictadura
primoriverista. La novel·la és una
mostra de l’enorme impacte que
van deixar els anys del pistoleris-
me, que s’allargava més enllà del
seu temps immediat.

És lògic que fos així, perquè la
dinàmica que retrata l’historiador
Albert Balcells (Barcelona, 1940)
a El pistolerisme. Barcelona
(1917-1923) és realment impres-
sionant. Tot i que el recurs a la
violència en les confrontacions so-
cials venia de molt enrere, la con-
centració d’actes violents del perío-
de 1917-1923 és espectacular, amb
prop de 300 morts.

El pistolerisme es fonamentava

en la delimitació de dos bàndols
clarament definits: d’un costat, els
nuclis enquadrats en la Confedera-
ció Nacional del Treball (CNT), de-
fensors d’una acció de classe i, de
l’altre, el Sindicat Lliure, d’influèn-
cies dretanes i patronals, i protegit
per la policia de Barcelona. Sense
negar veracitat a aquesta primera
definició, la recerca de Balcells plan-
teja múltiples matisacions. Per
exemple, els canvis d’actitud gover-
namentals en relació amb l’acció
sindical i dels pistolers, però tam-
bé les discussions en el si dels anar-
cosindicalistes en favor o en con-
tra de l’acció violenta aïllada. O
fins i tot, el paper del Sindicat Lliu-
re i les seves relacions amb el món
patronal i polític conservador,
amb alts i baixos notables, que in-
clouen fins i tot certs vasos comu-
nicants de pistolers que podien ac-
tuar alternativament en nom
d’una i altra part contendent.

Aquest complicat trencaclos-
ques està farcit de noms propis
que han passat a la història del
país: dirigents obrers assassinats
com Francesc Layret i Salvador Se-
guí, el Noi del Sucre; el general
Martínez Anido, màxim responsa-

ble de la repressió, o fets com la
vaga de la Canadenca.

Tot plegat en una gran ciutat
industrial que creixia molt ràpida-
ment, que havia d’absorbir molts
nouvinguts, en un marc en què el
recurs a la violència era tradicio-
nal, i amb un sistema polític en
crisi. I a més, coincidia amb la con-
juntura revolucionària sorgida al
final de la Gran Guerra, que tenia
un símbol evident en la revolució
soviètica. Mentrestant, una part
de la societat se sentia impotent i
els nuclis que protagonitzaven di-
rectament els fets s’anaven esgo-
tant progressivament.

La perplexitat davant les onades
violentes queden ben reflectides en
el recull d’acudits de premsa que
són reproduïts en el llibre, i que aju-
den molt el lector a afegir un punt
de vista que poques vegades es té en
compte.

Un apunt al marge, però: el llibre
forma part de la col·lecció Història
nacional, que ha editat fins ara cinc
volums, dedicats a la Guerra Civil,
la guerra de Successió, la guerra del
Francès, el pistolerisme i la Setmana
Tràgica. Tot és violència en la his-
tòria del país?

Quan mataven pels carrers
CARLES SANTACANA

“El pelegrí encantat’:
un dels grans llibres

de Leskov”
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A voltes amb Barcelona
La revista Cultura, que edita el Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat, dedica el número 4
de la seva nova etapa, sota la direcció de
Sebastià Alzamora, a fer-se una pregunta:
Barcelona, capital de la cultura catalana?
La resposta, per molt òbvia que sigui, no
deixa de generar debat i omple les 300 pàgines de la
publicació on hi aboquen els seus punts de vista D. Sam
Abrams, Lluís-Anton Baulenas, Margarida Casacuberta,
Lluís Calvo, Víctor Cucurull, Robert A. Davidson, Patri-
cia Gabancho, Ferran Mascarell, Lluís Noguera, Juan
Carlos Olivares, Damià Pons, Josep Ramoneda, Ferran
Sáez, Isabel-Clara Simó i Eduard Voltes. Les
il·lustracions, fotografies de Barcelona manipulades que
semblen dibuixos amb carbó, són obra del barceloní Joan
Tomàs. Cultura. Número 4, juliol 2009. 303 pàgines. 5
euros

Ciutats i megaregions
La geografia econòmica torna a ser moda.
A les universitats de tot el món s’estudien,
es discuteixen i s’analitzen els nous mapes
econòmics del món del segle XXI on les
megaregions són les unitats econòmiques
que funcionen com a indicadors de l’econo-
mia. Richard Florida les classifica i les ana-

litza en aquest llibre segons unes variables i afirma que
el lloc escollit per viure pot ser la decisió més important
de la nostra vida. Per Florida, l’eix Barcelona-Lyon és
l’onzena megaregió mundial. Aquest és el tema que
Ramon Tremosa, professor de teoria econòmica de la
Universitat de Barcelona, analitza al preàmbul Catalun-
ya, cor de la megaregió número 11 del món en el segle
XXI. Les ciutats creatives. Richard Florida. Pòrtic. 446
pàgines. 25 euros

Novel·la negra escrita
al nord d’Europa
La novel·la negra té creadors a tot Euro-
pa. També a Islàndia. El periodista, histo-
riador, crític literari i de cine Arnaldur In-
dridason és tot un expert de prestigi en
aquest tema després d’escriure vuit
novel·les policíaques (entre les quals Las
Marismas) i un thriller i rebre diversos premis (entre els
quals La Clau de Vidre a la millor novel·la policíaca nòrdi-
ca el 2002). En aquesta novel·la, el protagonista i dos dels
seus amics investiguen pel seu compte, després de no poder
esperar que els arqueòlegs acabin la seva feina, l’aparició
d’una costella humana en un solar dels afores de Reykavic.
La investigació els durà a descobrir una veritat aterradora.
La dona de verd. Arnaldur Indridason. La Magrana. 318
pàgines. 15 euros

Una història de misteri
dibuixada en blanc i negre
El primer àlbum de l’alemany Einar Turs-
kowski, Era fosc i sospitosament tranquil,

publicat fa dos anys, va obtenir un gran reconeixement al
seu país i en diversos països europeus, entre els quals
Espanya i Bratislava, per la seva manera especial d’expli-
car històries i per obrir nous camins en la literatura. Ara
aquest autor tornar a fer una nova obra amb els mateixos
ingredients: il·lustracions d’estil científic en blanc i negre i
històries d’intriga i misteri explicades amb gran profusió
de detalls i ritme pausat. Una llum diminuta sorgí del
no-res. Einar Turkowski. De 10 a 12 anys. Libros del zorro
rojo. 32 pàgines. 12,90 euros

Corn Hill, d’Edward Hopper.

Winesburg, Ohio
Sherwood Anderson
Viena Edicions
254 pàgines. 20 euros

Adiferència de la felici-
tat, que sempre és un ob-
jectiu en si mateix, la in-
felicitat necessita ser

transmutada. La ruptura, l’es-
queixament, la violència, el mal
fat o l’alienació solen ser els cen-
tres de gravetat de l’art, ja entès
com una poètica que conjura el
dolor. Com van endevinar Bár-
bara Jacobs i Augusto Monterro-
so a la seva memorable Antolo-
gía del cuento triste, el sediment
dels relats de Winesburg, Ohio és
la tristesa, categoria tautològica
capaç d’intensificar les illes de
fulgor i felicitat que també con-
trapunten la vida humana. Habi-
tuats al moviment pendular en-
tre joia i abaltiment, en què la
commutació de la tristesa es
transforma en un motiu de felici-
tat literària, la primera traducció
al català d’aquesta joia titulada
Winesburg, Ohio ha d’exaltar
tots els sentits de la
intel·ligència. Aquesta obra
compta ara amb una versió de
Francesc Parcerisas, magistral,
que conserva la prosòdia sense
que la sintaxi pateixi, i que pre-
serva l’esperit de l’aplec de relats
que configuren aquest llibre: una
atmosfera íntima i impressionis-
ta.

Als quaranta anys, Sherwood
Anderson (Camden, 1876-Pana-
mà, 1941) va abandonar esposa,
fills i tota una vida convencional

i assentada per consagrar-se en
exclusiva als riscos de l’escriptu-
ra. Autor d’una obra irregular,
va ser un dels inductors del Mo-
dernisme nord americà, aco-
lorint de lirisme i perspicàcia psi-
cològica el component naturalis-
ta de la seva literatura. Publica-
da el 1919 i constituïda com un
model del nou realisme literari,
Winesburg, Ohio és la millor
obra d’Anderson. La novel·la
cristal·litza en una ucronia: el po-
ble fictici de Winesburg, ambien-
tat en el tombant del segle XIX
al XX, forja una abstracció de
l’arxipèlag de pobles de l’Oest mi-
tjà durant els processos de mo-
dernització propis de l’època, ca-
racteritzats pel creixement indus-
trial i financer i per l’emigració
del camp a la ciutat. Amb un gir
líric permanent, a través de la
captura d'un instant de la vida
de diversos personatges d’aques-
ta ciutat de 1.800 habitants,
Winesburg, Ohio mostra el con-
flicte de la persona oprimida per
la societat urbana moderna, asse-
tjada en l’encreuament que mar-
quen, d’una banda, les rígides
formes de vida tradicional i, de
l’altra, les inèrcies liberalitzado-
res dels nous temps.

En un llenguatge col·loquial
inspirat en Mark Twain, expo-
sant el retaule humà de tot un
poble i fent gravitar els relats so-
bre un únic centre —George Wi-
llard, el jove periodista local—,
l’obra expressa pulsions univer-
sals: el flagell de la soledat, l’ar-
dit de la fugida, els mons que
desapareixen empesos per la mo-

dernitat, l’isolament de provín-
cies, la topada entre els sistemes
puritans i els instints individuals,
plasmats d’una manera magnifi-
cent en els amors primaverals i
iniciàtics de Willard; en les ingo-
vernables passions d’una dona
que embogeix i corre nua pels
carrers després d’haver esperat
durant anys el retorn del seu
promès; en el reverend de l’Esglé-
sia presbiteriana, que ha de con-
ciliar les seves exigències biològi-
ques amb la seva fe i funció reli-
giosa a la ciutat; en les mans del
mestre, emblema de la culpabili-
tat després que hagi estat acusat
d’homosexual. Amb aquestes
modulacions de l’existència la
novel·la s’eleva per damunt del
costumisme i plasma els arque-
tips de la condició humana.

Winesburg, Ohio presenta
una composició i una sofistica-
ció comparables a Middlemarch,
de G. Eliot: l’exploració de les
capes freàtiques de la realitat. So-
bre l’aparent pau d’un poble pol-
segós de províncies esclaten els
sismes vitals. La lluita entre pass-
at i present queda concentrada
en la figura versàtil, centrípeta i
centrífuga alhora, de Willard.
Aquest periodista fa de frontissa
entre dues èpoques. La seva tristí-
ssima partença de Winesburg
eixampla els horitzons de la
novel·la i segella un món, no no-
més històric sinó sobretot vital.
La força narrativa de les passio-
ns que bateguen a Winesburg,
Ohio fan que aquesta novel·la si-
gui perdurable com una essèn-
cia.

Sempre ha fet anar els humans de corcoll, els filòsofs
han mirat de definir-la, però sempre se’ls ha esca-
pat. Plató i Aristòtil, copiats més endavant pels
escolàstics, la volien entendre suposo que per poder-

la produir. Esplendor de la forma, esplendor de la veritat,
concordància de la unitat, la veritat i la bondat, etc., tot
eren intents d’apressar-la i posseir-la. Però la bellesa es
mantenia verge i intocable. Tothom hi donava voltes, però
res de res. Fins que aquell senyor tan puntual que es deia
Immanuel Kant va decidir que aquest era un afer subjec-
tiu, i es va quedar tan ample. Llavors va començar allò de
“doncs a mi m’agrada”, que ha estat el començament del
final. I es va començar a enterbolir el concepte de bellesa
amb la utilitat, l’eficàcia, la capacitat d’excitació
intel·lectual o sexual. La simetria va quedar obsoleta,
l’harmonia es va considerar passada o cursi, la proporció,

una cosa tronada. I és que més que buscar una sensació
de pau i serenitat, de grandesa interior o d’il·luminació
intel·lectual, el que es buscava i es busca cada dia més,
són els sotracs violents i les descàrregues d’adrenalina. O
l’atractiu eròtic, en els cossos dels humans.

A finals del segle XVIII i començaments del XIX va
haver-hi un segon retorn als patrons clàssics de grecs i
romans. Al primer se’l va anomenar Renaixement; a
aquest segon, Neoclassicisme. Era, aquesta segona mira-
da, menys carnal que la primera, una mica més freda, fins
i tot molt freda, i a vegades glacial. La primera va ser

obra dels italians, la segona més aviat dels alemanys. Tot i
que, en escultura, segurament el millor escultor neoclàs-
sic també va ser un italià: Antonio Canova.

En aquesta època, la capital artística del món era Roma.
Allà hi havia els originals romans i alguns de grecs i hi havia
els exemples contemporanis d’aquella revisitació del classi-
cisme, d’aquell intent de producció de la bellesa ideal. De
Catalunya van anar a Roma dos gran escultors: Damià
Campeny, que va tornar-ne, i Antoni Solà, que s’hi va
quedar. Solà va fer una carrera romana important, i va
arribar a ser president de l’Acadèmia de San Luca, la que
reunia els artistes millors. Justament Canova n’era el presi-
dent quan Solà va ser-hi admès. I així com Campeny és
relativament conegut a Barcelona i a Catalunya, Solà era
fins ara conegut només pels experts, que són quatre gats.
Però el Museu Marés, que dirigeix amb discreció i elegància
Pilar Vélez, ofereix aquests dies la primera exposició mun-
dial d’aquest escultor tan desconegut i gens fàcil de veure. I
és que els escultors, sobretot els autors de monuments civils
o funeraris i d’obres destinades a l’arquitectura són difícils
d’exposar, perquè tenen poca obra en museus i col·leccions
i, a sobre, els neoclàssics estimaven el marbre blanc per
sobre de les altres matèries, per la seva blancor gèlida,
esclar, i el marbre és fràgil i pesa. Però, malgrat totes les
dificultats tenim a Antoni Solà al Museu Marés. És una
agradable i interessant descoberta.

Geometria de les passions
LLUÍS MUNTADA

COLLS I PUNYS

La bellesa
NARCÍS COMADIRA
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