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En el mateix moment en què
creuava la frontera cap a l’exi-
li, Antoni Rovira i Virgili re-
flexionava sobre la sensació

de fracàs dels exiliats. I explicitava
que els intel·lectuals, artistes i cientí-
fics resistien millor que no pas els
estrictament polítics el cop de l’exili
perquè encara podien confiar en la
transcendència de la seva feina, en la
projecció que podia tenir en altres
terres, i també en el testimoniatge pel
futur.

La reflexió que feia Rovira l’hivern
de 1939 és, de fet, l’eix fonamental de
les trajectòries dels dos personatges
que protagonitzen aquest llibre. Pau
Casals i Josep Trueta són dos personat-
ges que encaixen en la definició de ca-
talans universals, amb
una gran projecció inter-
nacional gràcies al seu
desenvolupament pro-
fessional. I alhora van
ser sempre persones
enormement compro-
meses amb la sort que
corria Catalunya i la de-
mocràcia a Espanya.
Van viure dramàtica-
ment la política, tot i
que no eren polítics pro-
fessionals, perquè per
ells la política era el com-
promís per uns ideals de
ustícia i llibertat. Tos
dos van ser proposats
pel Premi Nobel, tots
dos eren individus
d’èxit. Casals reclamat
constantment perquè ac-
tuésarreu del món; True-
ta convidat als més relle-
vants congressos perquè
expliqués els seus desco-
briments mèdics. Tan-
mateix, tots dos se sen-
tien derrotats com a ca-

talans i demòcrates, i malgrat els seus
èxits personals, vivien obsedits per
aquest fracàs col·lectiu. I no només
això, sinó que s’implicaven en les accio-
ns que fossin útils per derrotar el fran-
quisme i salvar la cultura catalana de
la persecució.

Algú podrà dir que tot això ja ho
sabíem, i que les biografies dedicades
als dos personatges ja ho explicaven.
És cert, però l’aportació d’aquest lli-
bre és el seu testimoniatge més íntim i
personal, a través de 79 cartes creua-
des entre 1939 i 1973, i que permeten
resseguir moltes d’aquestes qüestions
amb la frescor d’un epistolari privat.
Hom pot copsar, per exemple, el des-
encís de Trueta amb el govern Irla el
1945, que considerava el retorn dels
polítics desautoritzats per la derrota
en la Guerra. Però segurament l’apar-
tat més interessant correspon a les es-
perances amb la pròxima fi de la Gue-
rra Mundial, i també la frustració pos-
terior. El Nadal de 1944 Casals diu a
Trueta que “aviat ens podrem abraçar
a casa nostra”, i el Nadal de 1945 és

Trueta qui escriu al mestre dient-li
que aquell serà “l’últim Nadal de l’exi-
li entre les boires humides d’Oxford”.
La impaciència de Casals el va fer
desconfiar abans dels vencedors a la
Guerra Mundial, i el Nadal de 1946 li
deia a Trueta que “no comparteixo els
vostres optimismes, malaurada-
ment”. Trueta, i més encara Casals, es
consideraven traïts per britànics i ame-
ricans. El mestre ho manifesta sense
embuts. “Sí, decepció, resignació, des-
esper. Aquest és el nostre guany per
haver-ho sacrificat tot creient com uns
babaus en la dignitat i principis mo-
rals dels Estats Units i Anglaterra”.

Tot i la decepció, no van deixar de
participarenmúltiples iniciatives,esdeve-
nint Trueta el vehicle que molts utilitza-
ven per arribar a Casals, que el 1971
faria el cèlebre discurs davant de les Na-
cions Unides. Tot d’inquietuds i projec-
tes que es poden resseguir perfectament
contextualitzades gràcies a la feina de
l’editor, i que permeten a qualsevol lec-
tor penetrar en el pensament humanista
i políticd’aquests dos granspersonatges.

CARLES SANTACANA

És idea molt comuna atribuir la “síndrome post-vacacio-
nal” al reinici de l’activitat laboral, el retrobament amb
els col·legues més maliciosos, el retorn a la rutina
horària i coses d’aquesta mena. En realitat, és molt

possible que aquesta síndrome tingui un altre origen: en acabar
les vacances, els estiuejants —no tots, per descomptat— fan
quasi inconscientment una anàlisi de consciència —els bons
cristians en deien “examen”, però això avui dia sona massa
acadèmic— i s’adonen, qui més qui menys, que han perdut
lamentablement trenta dies de la seva vida. Uns quants, els més
danyosos, recorden les ganes immenses que, un dia a la platja,
els va agafar d’escanyar la sogra, que no volia menjar-se l’entre-
pà de xoriço perquè ella era “de famíllia”; o d’estomacar la seva
criatura entremaliada per qualsevol raó —cap novetat: la meva
àvia de Castelló d’Empúries, fa cinquanta anys, no parava de
dir-me una cosa que encara em fa mal a les galtes: “Et clavaré
una bufa que la paret te’n darà una altra”—; o d’etzibar una
puntada de peu a la muller, del llit estant, perquè, ves per on,
una nit determinada no va estar per gresques —com si això del
sexe no fos cosa de dos. En fi, que a les vacances passen moltes
coses en què es posa a prova, comptat i debatut, allò que en
castellà se’n diu la catadura d’un ésser i els llatins en deien uirtus.
Durant l’any laboral, tothom posseeix una llei moral que no
admet gaires discussions, a no ser que algú sigui tan temerari
com per arriscar-se a perdre la feina d’un dia per l’altre. Llavors,
tothom s’esmerça tant com pot a fer la feina ben feta, o, si res
més no, arriba puntual a l’oficina o al comerç, accepta unes
normes disciplinàries imposades pel costum, emplena vuit hores
sense haver de prendre, en general, enormes decisions, i anhela,
entre dilluns i divendres, que vinguin dos dies de lleure que
també solen resultar molt insípids, però que són passadors en la
mesura que només són dos: trenta dies, ja és tota una altra cosa.

Sèneca (4 aC - 65 dC) coneixia molt bé aquest problema,
tot i que va ser un home acabalat i va poder fruir —com

esqueia a un classicus
romà o ciutadà de
primera— de fortuna,
servei, bones menges, be-
lles cases i paisatges ex-
quisits —això sense arri-
bar a aquell extrem, que
comenta en el nostre lli-
bre d’avui, dels homes
que tenen propietats i

no les han visitades mai de la vida. Es dedicava a l’otium,
concepte positiu al qual els romans sempre van contraposar-hi
allò que avui és més aviat, com he dit, garantia de bon endreça-
ment dels costums quotidians: la vita activa i els negocis.

El llibret del pensador nascut a Corduba (Còrdova,
avui), que acaba de publicar Angle Editorial, Barcelona, 2009,
és l’opuscle dit La vida feliç (De vita beata), escrit cap al final de
la seva vida, l’any 58, dins la sèrie dels Diàlegs tan propis de la
tradició estoica llatina. A Catalunya, Sèneca no ha tingut mai
una consideració massa elevada —malgrat les traduccions del
seu teatre a l’Editorial Barcino—, potser a causa del seu naixe-
ment a la Hispania romana, potser pel fet que els catalans no
hem tingut res semblant a Montaigne —el gran estoic dels
temps moderns— o a Cervantes o Quevedo —els grans estoics
de les lletres castellanes. Carles Cardó ja havia traduït aquesta
obreta per a la Fundació Bernat Metge, però val a dir que
aquesta nova traducció, de Núria Gómez Llauger, la supera
amb escreix: és llei inapel·lable del pas del temps que les traduc-
cions hagin de ser revisades cada tant.

Allò que hi diu Sèneca —deixeble, en això i en tantes
altres coses, dels mestres grecs epicuris —Zenó, Posidoni,
Paneci— i de tota la literatura llatina —Virgili i Ciceró per
damunt de tots—, és molt senzill: s’ha de fugir dels tòpics més
habituals —el vacancier és una de les figures contemporànies
més tòpiques que s’han inventat, com va mostrar genialment
una pel·lícula de Jacques Tati—, s’ha de mirar de fer una vida
adequada a allò que Sèneca sempre anomena “natura” (que
gairebé és el contrari de la naturalesa a l’estat brut), i s’ha de
portar una vida virtuosa, amb independència dels diners que
es tinguin, tot mirant de donar un sentit molt ple a tots i cada
un dels nostres actes. Anem a la platja -tot i que és un invent
perjudicial que no té més enllà de dos segles d’antiguitat—
perquè és idea comuna que a l’estiu s’hi vagi —tan fresc com
s’està a la muntanya!—, i, en això, com en tantes altres coses,
solem equivocar-nos: “Els homes no han de fer mai cas de les
opinions poc fonamentades de la majoria, sinó que han d’eme-
tre sempre un judici propi; així mateix, han de saber trobar
l’equilibri entre la virtut, que sempre ha de guiar els seus actes,
i el plaer”.

Per això Sèneca ens alerta de la falsa recepció que la
filosofia d’Epicur va tenir des del començament: “I no s’ado-
nen com n’és de sobri i moderat el plaer de què parla Epicur,
sinó que n’evoquen el nom tot cercant-hi algun pretext i justifi-
cació pels seus excessos”. A aquesta mena d’homes els hauran
fet mal les mariscades a ple sol, la muller els estima menys que
abans a causa de llur barroeria i els fills els avorreixen. Savis
virtuosos se’n riuen per sota el nas.

Confessions d’un exili

Els matrimonis Casals i Trueta a Puerto Rico el 1971. / ARXIU FAMÍLIA TRUETA

‘No s’ha de fer
massa cas de l’opinió

comuna’

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Síndrome
post-vacacional

JORDI LLOVET

Els spin doctors
Toni Aira
Columna Edicions
207 pàgines. 20 euros

Per regla general, els motius que
ens porten a prendre una o al-
tra decisió són indestriables,
subjectes a una casuística que

la fa difícil de predir. I d’aquesta intrín-
seca i complexa condició humana no
se n’escapen, afortunadament, els polí-
tics professionals, per entendre’ns, els
que decideixen on van a parar —com i
de quina manera— els sempre limitats
recursos públics. De fet, diuen que el
millor polític és aquell que a l’hora de
prendre una decisió és capaç de tenir
en compte la major quantitat de varia-
bles. I tenint en compte les actuals so-
cietats complexes, no ha d’estranyar
que el polític en qüestió necessiti d’al-
gú, que a cau d’orella, li assenyali per
on ha de tirar. Són els Spin Doctors,
els prínceps de les tenebres, uns profes-
sionals que sense passar pel triple tràn-
gol de la pertinença a un partit, de
l’haver de guanyar eleccions i de patir
les inclemències de tot personatge pú-
blic, aconsegueixen aquell bé tan
preuat que alguns en diuen poder.
Amb consistència i amb un estil peda-

gògic que s’agreix, el professor de Co-
municació de la Blanquerna Toni Aira
ens fa un repàs del que són i què fan,
del perquè de la seva existència i, sobre-
tot, el perquè de la seva rellevància.

L’autor ens situa la figura de l’Spin
Doctor a partir de l’impacte i la relle-
vància actual del mass media, on el
control de l’agenda política —és fona-
mental. Sota aquest apriorisme, Toni
Aira ens introdueix en el món dels mit-
jans de comunicació, la seva importàn-
cia i capacitat de construir realitats, i
per això mateix convertits en obscurs
objectes del desig, no només dels polí-
tics professionals sinó de tots els actors
—grups de pressió, moviments socials,
empresaris, sindicats, etc.— que d’algu-
na manera volen intervenir en allò pú-
blic. Segueix un suggerent tractat de
comunicació política que té com a ei-
nes principals la retòrica i la persuasió
constant per influir en les creences, les
actituds i la conducta dels electors. Una
persuasió que a través de tots els mit-
jans possibles intentarà assolir l’objec-
tiu últim de tota campanya electoral:
aconseguir el vot del ciutadà especta-
dor. És l’americanització de la política,
un terme que l’autor desestigmatitza,
situant-lo en cada context cultural i
social, per bé que li reconeix una ten-

dència a la simplificació del missatge.
Ho diu el mateix Toni Aira en un exer-
cici de realisme crític prou honest ten-
int en compte que d’alguna manera
treballa en el gremi: “quan la política
concep els seus candidats com a produc-
tes, cal que hi hagi algú que sàpiga ven-
dre’ls”. L’Spin Doctor doncs, a banda
d’estrateg i conseller personal se li afe-
geix la feina de comercial a full time,
amb una triple funció: la de navegar
entre la promiscuïtat, segurament inevi-
table, entre periodistes i polítics, entre
missatge i informació, i entre convicció
ideològica i pragmatisme electoral.

En una segona part, més lleugera
per bé que menys instructiva, es biogra-
fien Spin Doctors i les seves parelles
polítiques: dels internacionals, entre
d’altres, Karl Rove amb George Bush,
Claude Guénat amb Sarkozy, Peter
Mandelsson amb Tony Blair. Dels na-
cionals, David Madí amb Artur Mas, i
Isaías Taboas amb José Montilla, ja
batejats a Palau com els Héroes del
Silencio. La diferència entre uns i altres
reflecteix una característica prou expli-
cativa dels sistemes polítics continental
i llatí: mentre que els del Nord enllà
són personal eventual, els nostres for-
men part de l’aparell del mateix partit.
No fos cas.

A cau d’orella
RICARD VILAREGUT
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Tornar a Pedrolo
Explica Jordi Coca que ja és hora
de tornar a Manuel de Pedrolo
(1918-1990) després de l’oblit dels
últims temps. Una bona manera
de retrobar-s’hi és aquesta nova
antologia, a cura del mateix Co-
ca, que inclou 28 contes escrits
entre 1938 i el mateix any de la
seva mort. És una ampla mostra
dels temes de l’autor del Mecanoscrit del segon ori-
gen, llibre que per cert està a punt de portar al
cinema Bigas Luna. Vint-i-vuit contes. Manuel de
Pedrolo. Edicions 62. 432 pàgines. 22,90 euros.

Dissecció del món literari
Va saltar a la fama amb Firmin, la
història d’un ratolí lector que es va
convertir en tot un fenomen edito-
rial, i ara Sam Savage torna amb una
altra novel·la en què en to tragicòmic
narra les aventures de l’editor d’una
revista literària que, com és lògic, va
curt de diners i per això mira d’inven-
tarse un festival literari per tal de sal-
var el seu projecte. El crit del peresós.

Sam Savage. Traducció de Josefina Caball Guerrero.
Columna. 218 pàgines. 16,50 euros.

Copa, lliga i Champions,
segons Iniesta
Ara que encara la temporada
està a l’inici, els culers tenen
una bona manera de fer boca i
recordar el molt que varen dis-
frutar el curs passat de la mà
d’un dels jugadors estrella de
l’equip del Guardiola. El ma-
teix Andrés Iniesta (Fuentealbi-
lla, 1984) escriu el seu diari
d’aquest “any al paradís” aju-
dat en l’edició pels periodistes
radiofònics Sique Rodríguez i Dani Senabre. Narrat
en primera persona, el llibre desgrana anècdotes, des-
vetlla com es varen viure alguns dels triomfs al vesti-
dor i s’acompanya de fotografies del jugador i el seu
entorn. Un any al paradís. Andrés Iniesta. Ara Lli-
bres. 144 pàgines. 16,95 euros.

El segon any de la guerra
El darrer premi Pere Calders de
literatura catalana, atorgat pel De-
partament d’Educació, juntament
amb d’altres institucions, va recau-
re en Joaquim Biendicho (Tarrago-
na, 1964), professor de geografia i
història en un institut de la seva
ciutat natal. En la novel·la narra,
amb un cert punt d’ironia, la vida
quotidiana en un poblet de la Fran-
ja el segon any de la Guerra Civil.
Les enveges, petites misèries i ven-

jances personals d’aquests personatges ferèstecs
que viuen el conflicte des de la rereguarda rural, es
combinen amb l’anar i venir dels dos exèrcits en
combat. 1939. Jordi Biendicho. Proa. 120 pàgines.
16 euros.

Els jugadors de whist
Vicenç Pagès
Editorial Empúries
542 pàgines. 20 euros

És l’arc tens de l’ambivalèn-
cia. Gertrude Stein va en-
cunyar el nom de Genera-
ció perduda per designar

un grup d’escriptors dels EUA
que, sotragats per l’experiència
de la Primera Guerra Mundial,
trenca amb una visió idíl·lica de
la història i orienta la seva litera-
tura a expressar aquest abisme.
Giren els anys i amb una nuesa
colpidora Joan-Daniel Bezsonoff
es pregunta al pròleg d’Una edu-
cació francesa: “Quin interès té
la meua pobra existència? No he
anat a la guerra com els meus
avis”. Si bé d’una forma laxa tot
moment històric és un període
d’entreguerres o de postguerra,
l’experiència directa de la guerra
codifica un gènere literari afí a
l’èpica, a la denúncia o a la narra-
ció de l’enèsima redescoberta
dels inferns físics i morals. Els
períodes de pau, en canvi, incli-
nen l’escriptor cap a una èpica
sorda, cap a l’elaboració d’una
literatura concentrada en el diag-
nòstic de la insuportable lleugere-
sa de l’ésser. Lipovetsky va dir
que la postmodernitat “és aque-
lla època que pren consciència de
la seva pròpia bojor”. Si ens re-
metem a un al·luvió de títols im-
portants dels darrers temps, po-
dem confirmar que la literatura
catalana està envaïda d’aquesta
llum negra: L’home que va esti-
mar Natàlia Vidal (Jòdar), El pro-
fessor d’història (Mira), Cera
(Pairolí), Una màquina d’espavi-
lar ocells de nit (Lara), Una edu-
cació francesa (Bezsonoff)... I
ara Els jugadors de whist, de Vi-
cenç Pagès (Figueres, 1963).

Amb aquesta obra Pagès apar-
ca el relat curt i reprèn la novel·la
de llarg abast, una complexa or-
ganització formal que per l’arti-
culació de gèneres recorda El
món d’Horaci (1995) i, pel perío-
de de temps abordat, La felicitat
no és completa (2003). Els juga-
dors de Whist pot ser considera-
da una novel·la generacional.
Però aplicant un sentit plural
d’aquesta etiqueta. Tamisada
per la lacerant consciència del
pas del temps que expressa el fo-
tògraf Jordi Recasens, l’obra ex-
posa un retaule hiperrealista de
tres generacions de figuerencs,

compreses entre els anys 70 i l’ac-
tualitat: la generació de Recasens
—que s’acosta a la carnadura
dels cinquanta anys—, la genera-
ció dels seus pares i la generació
de la seva filla, de vint-i-pocs
anys, que acaba de casar-se. Ale-
nada per la força de les primeres
exercitacions vitals de tres adoles-
cents dels anys 70 i per l’intent
—desaforat però no patètic—
d’imposar un relleu personal i ar-
titzant enmig de l’entropia tumul-
tuosa de la vida, Els jugadors de
whist és un diorama dels darrers
trenta anys de la història

d’aquest país. En un ordit
que trena de manera magis-
tral tècniques i registres
molt diferents (argot, meta-
narrativitat, l’estil impres-
sionista dels fotologs, recer-
ca, vocació enciclopèdica,
diàleg, crònica, intertextua-
litat, estructura enumerati-
va, síncope de dietari, in-
terès per llenguatges vi-
suals, musicals, psico-
dèlics...) aquesta novel·la
no traeix la seva pròpia na-
turalesa: segellar una
aliança entre la realitat i
l’exploració minuciosa dels
efectes que produeix la reali-
tat. Els protagonistes
d’aquesta obra no han ha-
gut d’allistar-se a cap gue-
rra. El seu desfici, doncs,
no rima amb l’èpica, sinó
amb el procés laboriós de
disseccionar el cos d’una
circumstància personal i
d’una època subjugades a
un silenciós moviment de
plaques tectòniques, renún-
cies, desideràtums, soli-
tàries caigudes cap endin-
tre. I per tant, encara que
s’irriguin potències resoluti-
ves com la de desxifrar un
whist decantat cap a joc de
rol o la de presagiar les peri-
pècies seductores d’un Re-
casens que acabarà transfor-
mat en epítom de l’as-
sumpció del destí, la
novel·la no practica la lògi-
ca deshonesta de traficar
amb clímaxs. L’atribut pri-
mordial d’Els jugadors de
whist és la intensificació
dels processos de composi-
ció narrativa i de fruïda par-
ticipació lectora: paladejar
el llenguatge —escaient, ri-
quíssim i eufònic—, perce-
bre els meandres d’un argu-

ment germinal que dóna la volta
sobre si mateix i es reconquereix
des dels flancs, resseguir els ara-
bescos del temps condensat de la
primera persona i del temps ex-
pansiu de la veu omniscient per
fondre’ls amb el temps fortificat
que el castell i la descripció de la
ciutat de Figueres institueixen.
Una suma de melodies acaba for-
jant el magne concert coral
d’una literatura que busca el lec-
tor sense imposar-li el tribut one-
rós de la superficialitat ni la mo-
mificació pròpia de l’elitisme her-
mètic.

Una generació sense èpica
LLUÍS MUNTADA
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Ajaçat sobre la tovallola, a vegades m’endormisco.
Un pi que tinc al darrere —a Sa Conca els pins
arriben fins a la sorra— es mou lleugerament i
m’arriba una alenada de resina que esborra tots

els ungüents de protecció solar que ara ens fan posar
amb grans amenaces. Quan érem petits només ens po-
saven una llepissada de Nivea al nas i a l’esquena i ja en
teníem prou (quan vaig començar a tenir consciència
lingüística i ortogràfica —castellana, és clar, que jo vaig
fer la immersió castellana, i no m’ha pas anat tan mala-
ment; per tant, la catalana no frustrarà pas cap Cervantet
que pugui néixer— no em cansava de repetir que calia dir
i escriure Nívea. I com que em miraven amb cara estranya
i em preguntaven per què, jo els contestava: perquè és

blanca com la neu). Ara tothom s’unta de dalt a baix,
amb gels, llets, cremes, pomades i olis. I la barreja d’olors
—ara en diuen fragàncies— que t’arriba és marejadora.
Per això beneeixo el meu pi, aspiro fort la saludable olor
de resina i me’n vaig a l’aigua.

Quan en torno, darrere, a quatre passos, una tropa de
russos ha instal·lat el campament. Dos para-sols i cinc
tovalloles: un pare de mitja edat —ai, força més jove que
jo!—, amb eslip, no falla; un post adolescent, amb bermu-
des fins a mitja cama i dos dits d’uns Calvin Klein que en
sobreïxen, a la cintura, tampoc falla; una mamà estupen-

da, amb només les calcetes del seu biquini; una també
post adolescent, igual; i una àvia de bon veure, amb
biquini complet. Se’ls veu, per les tovalloles, les bosses i
els banyadors, gent de possibles. Noi i noia són rossos,
com la mare. Són educats i parlen fluixet, cosa que no es
pot dir d’un grup de joves que parlen castellà, que criden
i es mouen i van i vénen de l’aigua fent gran renou i
esquitxant a tothom. No poden parlar baix? Els nois,
quatre, amb banyadors a mitja cama. També els calçotets
emergents. I tatuatges i piercings. Les noies, també qua-
tre, en biquini sencer. Deuen ser parelles constituïdes,
penso, i ells no volen que ensenyin els pits. Llàstima,
perquè estan en l’edat dels pits preciosos. Suposo que si
aquest grup parlés català, faria la mateixa fressa. Potser
les noies, però, ens obsequiarien amb la seva nuesa gaire-
bé completa. Pel que fa als nois, ja he perdut tota espe-
rança, mentre duri aquesta moda irracional, de poder
contemplar les cames senceres de cap kourós vivent.

Ara arriba una parelleta sola. Ella, amb un biquini
mínim, estén una tovallola que és una bandera america-
na. Ell, també amb els calçots de moda i els dos dits de
calçotets vistents, s’estira sobre una de ratlles. Parlen
baixet. El noi duu una trena fina de cuiro al turmell, i una
arracada discreta. Ara el vent em porta la veu d’ella. “Vols
dir?”, sento. O sigui que són catalans. Ell treu una capseta i
un paquet de Camel i lliga un porret. Ho fa d’amagat, amb
circumspecció. Ella vigila, divertida i còmplice. D’aquí a
uns moments, l’aire vindrà tot perfumat d’herbeta.

Rambla de Figueres. / PERE DURAN
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