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La mort de Miquel Bauçà, una
petita sorpresa en algun mo-
ment en la llista dels més ve-
nuts, se centra en la figura del

cèlebre escriptor de Felanitx per em-
prendre el camí de les rimes temàti-
ques i de les simetries que l’autor
d’aquesta novel·la, Abel Cutillas (Vi-
naixa, 1976), atribueix a la veu de
Bauçà i a les seves expansions meta-
fòriques. És, sens dubte, una aposta
d’alt risc. Perquè en un projecte com
aquest, tot i les llicències fabulado-
res, la veu autorial haurà de cenyir-se
a uns mínims de rigor objectiu sobre
l’escriptor referit. En aquest punt Cu-
tillas, que debuta en la novel·la amb
aquesta obra però que ja és autor
dels aforismes Viure mata i de l’ass-
aig Pensar l’art. Kant, Nietzsche, Tà-
pies, Bauçà (ambdós de 2006), tira
de veta, abusant de la sintaxi voluble
dels somnis bauçanians per dir
d’una manera massa arbitrària allò
que ell mateix desitja dir. Així, un
gresol bigarrat de noms i fets —des
de Derrida, Bush, passant per Cris-
tòfol Colom o la comparació de les
estructures entre Nova York i Barce-
lona, fins a arribar a Sartre, Bruce
Lee, la guerra de l’Irak o La Marató
de TV-3— es desgranen a propòsit
de la figura de Bauçà. Aquesta tècni-
ca es pot acceptar com a convenció
novel·lesca, però explotada com a
recurs únic comporta el grinyol de la
manca de credibilitat: notar que
Bauçà queda reduït a instrument, ad-
vertir com el subjecte fagocita l’ob-
jecte, no sembla ser l’estratègia més
efectiva per rescatar les potències de
l’obra d’un autor que no va tenir el
reconeixement que mereixia.

Sempre amb el sòrdid final de
Bauçà com a principi fundador del
diagnòstic dels mals endèmics que
afecten la cultura catalana, la
novel·la planteja una pivotació molt
àgil: la recerca detectivesca de la loca-
lització de Bauçà a Barcelona, duta
a terme per dos admiradors (el ma-

teix Cutillas i un amic) i l’exploració
de les qualitats al·legòriques que se-
gons l’autor permeten tant l’obra
com la vida i la mort de Bauçà. Per
això la novel·la, com reitera Cutillas,
no és una biografia sinó una morto-
grafia. D’una forma honesta s’aban-
dona la via de la recerca, i el relat, ja
sense amb prou feines irrigació vital,
desemboca en consideracions inter-
pretatives destinades a establir con-
comitàncies luctuoses entre les idio-
sincràsies de Bauçà i la literatura i la
cultura catalanes. El trop de Bauçà
actua com a caixa de ressonància de
la revelació del kitsch imperant, de la
impostura i la gran mentida que ca-
racteritzen una cultura d’obituari.

Escrita amb to deliberadament
col·loquial (on els llibres són putos,
la gent salta en pla míssil), afectada

per castellanismes estridents (amb
editors avispats o persones que es
donen pressa), l’obra també prodiga
fulgors que esclaten enmig d’un des-
ordre acotat, presentant reflexions
espurnejants així com un alt vigor
aforismàtic. Però La mort de Miquel
Bauçà no acaba d’enlairar-se. Per
tres raons: perquè en moments su-
cumbeix a la temptació del dogmatis-
me de la incorrecció política (encara
que tot estigués podrit, dir que tot
ho està comença a ser un lloc comú
que es complau en el seu lament);
perquè la figura singularíssima de
Bauçà no es doblega fàcilment a
l’abstracció metafòrica; i perquè sem-
bla una novel·la precipitada, molt
seductora com a (bon) esborrany
però inacabada com a obra que ex-
ploti totes les pròpies potencialitats.

LLUÍS MUNTADA

L’Acadèmia Sueca atorga de tant en tant Premis No-
bel de Literatura a escriptors mediocres, i sovint no
n’atorga a persones d’enorme transcendència li-
terària, com ara Joyce, Proust, Kafka o Nabokov.

Hermann Hesse (Nobel, 1946) correspon, ai las, a la prime-
ra categoria. Perquè Hesse és un enorme autor de tercera
fila: no s’acaba d’entendre que mantingués una correspon-
dència notable amb el seu contemporani Thomas Mann,
aquest dotat d’un talent que supera el de l’altre com el K2
supera Sant Llorenç del Munt. Per contra, sí que s’entén
que, al seu temps de vida (1877-1962) gaudís d’una bona
fama, una llarga colla de lectors i una notable prosperitat.
Hesse va quedar molt desencantat dels avatars del continent
arran la Primera Guerra Mundial; encara va amoïnar-se
més en constatar els errors de la República de Weimar, i, per
descomptat, va ser un dels homes de lletres alemany —de
fet, es va exiliar i nacionalitzar a Suïssa— que més van
posar el crit al cel en veure el camí que agafava la propagan-
da i el terror del Tercer Reich. Entre el fet que s’havia format
en el si d’una família pietista —sembla que l’únic pietista
que ha fet bona literatura, a Alemanya, ha estat
Hölderlin—, i el fet que va acomodar-se, com s’ha dit, en un
país tan tou com la Suïssa dels rellotges de cu-cut, el cas és
que Hesse no va trigar a trobar, en les formes de vida,
l’espiritualitat i les religions orientals, especialment en el
budisme, una mena de font salvífica: potser és que s’enso-
pia. S’hi va agafar de peus i mans, i llavors, sense posseir ni
de lluny la gran cultura oriental que havia aconseguit, po-
sem per cas, l’extraordinari Rudyard Kipling, va agafar una
pàtina de religiositat extremo-oriental i es va posar a escriu-
re novel·letes de pa sucat amb oli: El llop estepari encara
porta unes quantes restes de furibúndia nietzscheana i inspi-
racions freudianes, però el que és Siddhartha, Demian, Nar-
cís i Goldmund o El joc de perles de vidre són novel·les
catastròfiques, cursis, falsament orientalistes, i, en definiti-
va, com deia el nostre Salvador Dalí parlant de l’Àngel
Guimerà, putrefactes.

És molt preocupant
i quasi inexplicable que
un home format en te-
rres d’Alemanya
—país que va tenir una
Il·lustració molt sòlida
i un desplegament fas-
tuós de la intel·ligència
narrativa a la primera
meitat del segle XX:

Mann, Kafka, Musil, Schnitzler, Doderer, Zweig— claudi-
qués d’una manera tan esperpèntica de les exigències racio-
nals que havia heretat de la seva terra i es fiqués en aquest
camp —sòlid per ell mateix, perquè el budisme és una
religió que mereix molt de respecte—, que ni va arribar a
conèixer com un antropòleg, ni com un sociòleg, ni com un
filòsof, ni com un narrador. De fet, Hesse no sabia gaire res
del terral que va posar-se a trepitjar; però com que els seus
lectors encara en sabien menys, la cosa va colar: això, mal-
grat frases tan contundents, incloses a aquest Siddhartha de
què parlem avui, com aquestes: “Siddhartha tenia al davant
una meta única: buidar-se, quedar buit de set, buit de desig,
buit de somni, buit d’alegria i de pena”; “Abandonar-se per
morir en si mateix, no ser més jo”; “Començo a creure que
aquest saber no té enemic pitjor que el voler saber, l’apren-
dre”; “Aquesta és la raó per la qual continuo el meu pelegri-
natge: per apartar-me de totes les doctrines i de tots els
mestres”; “Saps parlar amb intel·ligència, amic meu; però
guarda’t d’una intel·ligència desmesurada” —que és la in-
versa del famós crit de guerra de Mallarmé: “Furieux d’inte-
lligence!”. En suma: el llibre gairebé resulta insultant, tant
per als cristians europeus com per als budistes de l’Orient.

Generacions d'alemanys el van rebre amb entusiasme
per una sola raó: la crisi de valors, la malaptesa dels polítics
de Weimar, per no parlar dels crims del nacional-socialisme,
van fer que els alemanys ja no sabessin quina cara posar
davant una evolució de la història que donava l’esquena no
solament al bo i millor de la Il·lustració alemanya, sinó
també al seu millor Romanticisme, que també existeix. Hes-
se va fer un experiment neo-romàntic estrambòtic, i, al-
menys literàriament parlant, va fracassar d’una manera es-
trepitosa: si més no, vista la cosa al cap de cinquanta anys,
que és el temps que tota literatura necessita per assolir un
caire definitiu.

Tampoc no ha d’estranyar-nos que Editorial Proa
(traducció de Carme Gala, Barcelona, 2009) reediti ara un
llibre que, molt simptomàticament, va treure per primera
vegada a les portes del maig de 1968. Llavors hi havia a
Europa i Amèrica una caterva de joves que esperava trobar
un sentit elevat a la vida sense aixecar un braç; i ara, per
allò de les crisis de la civilització, que van i vénen, hi ha una
altra caterva de joves —pijos gairebé tots— que se’n van a
meditar a molt rendibles paradisos pseudo-budistes escam-
pats per tota la geografia catalana per trobar el nirvana i
l’Om, i només prenen aigua amb suc de llimona. Potser a
aquests, Siddhartha, de Hermann Hesse, encara els dirà
alguna cosa.

La mort i el seu reflex

Referències tan sorprenents com la de Bruce Lee vinculades a Miquel Bauçà impreg-
nen el llibre.

“Hermann Hesse va
abraçar un orientalisme

molt tronat”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Siddhartha
JORDI LLOVET

Flors d’ombra
Aharon Appelfeld. Traducció: Eulàlia
Sariola
Club Editor
251 pàgines. 18 euros

Mentre alguns supervi-
vents contemporanis van
voler narrar l’holocaust
en clau històrica o auto-

biogràfica, Aharon Appelfeld (Czer-
nowitz, Rumania, 1932) ha preferit
gairebé sempre fer ficcions elusives
sobre els esdeveniments, retre home-
natge a les tribulacions dels jueus
europeus d’entreguerres i recrear en-
tre la metàfora i l’omissió, més enllà
del drama que es transmet de mane-
ra inevitable en les narracions sobre
aquells fets, tots els trets que corres-
ponen a la idea del desplaçament i a
la condició del desplaçat.

Fill d’una família jueva assimila-
da de llengua alemanya, Appelfeld
va quedar orfe a causa de la guerra
quan encara era un nen, va emigrar
a Israel el 1946 i es va decidir a
aprendre hebreu, la llengua en què
ha escrit una extensa obra en prosa
que ha estat traduïda i reconeguda
arreu, i sobretot als Estats Units, en
una espècie de nova mutació o de

nou estranyament per a algú que ja
ho havia perdut quasi tot abans
d’adoptar una llengua no materna
d’expressió.

Flors d’ombra pertany a la mena
d’històries circumscrites en plena Se-
gona Guerra Mundial en què Appel-
feld tria un protagonista jove i l’ex-
posa a l’aprenentatge de la supervi-
vència, en aquest cas de la mà d’una
prostituta que no només en té cura
per fidelitat a la família que l’havia
ajudada, sinó que l’inicia en el sexe i
que es converteix en la seva salvado-
ra; i que és, com el nen que amaga
en una recambra del prostíbul, una
figura desplaçada que ha estat reduï-
da a la foscor, per bé el curs dels
esdeveniments la duu de la tenebra a
una mena de sacrifici de ressons mí-
tics.

Bona part de la novel·la es desen-
volupa en una penombra aliena a la
confluència entre el referent bíblic
inicial (al primer capítol, quan el pa-
re del protagonista ja és deportat, la
mare llegeix al nen el sacrifici
d’Isaac) i el rerefons històric de la
retirada dels nazis o l’arribada de les
tropes russes, en una forma feta
d’el·lipsis en què es genera una inti-
mitat inevitable entre el nen i la do-

na. De fet, és només al principi, amb
l’enrenou de les deportacions, i al
tram final, que la narració ultrapas-
sa la reclusió entre quatre parets per
deixar entreveure els estralls de la
guerra i per convertir el protagonis-
ta en algú que torna a la ciutat natal
per esdevenir-hi un estrany.

L’expressió del sentit de fraterni-
tat enmig del buit més absolut, entre
els jueus supervivents, amb què con-
clou una obra publicada en hebreu
el 2006, i el retorn, respecte als israe-
lians contemporanis, a una història
allunyada del present i una temàtica
pròpia de jueus assimilats, situa Ap-
pelfeld com un autor que es nega a
acceptar la idea de l’assimilació i de
la diàspora com un error històric de
terribles conseqüències. La voluntat
de no cedir a la temptació d’oblidar
els jueus europeus d’entreguerres i la
no menys forta de comprendre els
motius que els van dur a l’holo-
caust, la despreocupació, la incons-
ciència, l’esperança que la persecu-
ció remetria i que tornarien a casa,
és encara en el centre de les seves
preocupacions narratives, no gaire
lluny del sentit de la perplexitat i el
silenci d’allò omès que sempre l’han
caracteritzat.

Després de la foscor
PAU DITO TUBAU
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El ‘Titànic’ de Calders
Va costar-li a Pere Calders
(1912-1994) trobar editor per a
Ronda naval sota la boira, zènit de
la seva innovadora literatura i una
de les seves obres preferides. Això
darrer és comprensible: trapella
amb gran sentit de l’humor, és
una obra carregada d’ironia a par-
tir de la història d’un vaixell que
es queda avariat enmig d’una boi-
ra permanent. La situació provocarà un catàleg
d’experiències humanes entre els passatgers: tensió,
discussions sobre el bé i el mal, rumors sobre l’acti-
tud salvadora de les potències mundials... i un capi-
tà que vol el mateix final èpic que el del Titànic. Qui
hi vegi una gran metàfora sobre la guerra civil es-
panyola encerterà de ple. Ronda naval sota la boira.
Pere Calders. La Magrana. 235 pàgines. 18 euros.

Un hereu de Larsson
Diversos autors nòrdics de novel·la
negra es disputen l’herència de pres-
tigi (i, sobretot, de lectors) en el
gènere negre que ha deixat Stieg
Larsson amb la trilogia Millenium.
Entre els més ferms candidats hi ha
el noruec Jo Nesbo (Oslo, 1959), del
qual va arribar fa un any El pit-

roig, que va significar la presentació pels lectors
catalans de l’inspector Harry Hole, que ara investi-
ga un atracament a un banc i el suïcidi d’una ex-
nòvia seva. Cap de les dues coses són el que sem-
blen. Nèmesi. Jo Nesbo. Traducció: Laia Font. Proa.
495 pàgines. 18 euros.

Tot sobre Porcel
Crisis religioses, inicis narra-
tius, enfrontaments amb Jo-
sep Pla, Andratx, el seu tea-
tre... Tot l’imaginable sobre
Porcel es va abordar en les
completes Jornades d’Estudi
sobre Baltasar Porcel, celebra-
des a Palma l’any passat. Els
treballs apareixen ara reco-
llits en un volum que es fa
imprescindible per als qui vul-
guin conèixer la rebotiga literària d’un dels grans
escriptors catalans del segle XX. Escriptures con-
temporànies: Baltasar Porcel i la seva obra. AA.
VV. Publicacions Abadia de Montserrat. 450 pàgi-
nes. 26 euros.

‘Llegendes de passió’
Hi ha un moment a la vida, com
deia Vázquez Montalbán, que
un comença a no tenir ningú per
preguntar-li qui són els que no
coneix a les fotos antigues de fa-
mília. Una cosa així li passa al
protagonista de la novel·la, un
indi chippewa que té una malal-
tia terminal. Una colpidora na-
rració que va inspirar Llegendes

de passió. Tornar a la terra. Jim Harrison. Traduc-
ció: Marc Rubió. La Campana. 328 pàgines. 18 eu-
ros.

Sis poetes del regnat d’Al-
fons el Magnànim
Jaume Torró (ed.)
Barcino
315 pàgines. 25 euros

No és habitual que un lli-
bre de les característi-
ques Sis poetes del reg-
nat d’Alfons el Magnà-

nim arribi al mercat amb un lema
tan atractiu i comercial com és el
d’“Ausiàs March no estava sol”.
La idea d’accedir a uns quants
poetes de la mateixa alçada que
el de Gandia és irresistible, però
la cosa no és ben bé així. No s’ha
trobat un manuscrit perdut, ni
aquests sis autors del temps d’Al-
fons el Magnànim, aproximada-
ment la primera meitat del segle
XV, no són cap desconegut
—n’hi ha prou de recórrer la His-
tòria de la Literatura Catalana
de Martí de Riquer per trobar-
los-hi esmentats—, i per des-
comptat que no juguen en la ma-
teixa divisió que March. La nove-
tat i la meravella és que l’editor
del volum, el professor de la Uni-
versitat de Girona Jaume Torró,
ha tornat a la vida un grapat
d’importants peces literàries
d’un brillant període de la nostra
història.

Mitjançant un considerable
tragí d’arxius i biblioteques, To-
rró ha recorregut els temps i els
llocs de sis personatges més o
menys rellevants en les altes esfe-
res de la Corona d’Aragó, en
aquella època d’aventures medite-
rrànies imperials; ha establert,
fins on ha estat possible, la identi-
tat i la biografia de cada un
d’ells, i ens presenta les seves crea-
cions contextualitzant-les en l’es-
devenir d’una tradició poètica.

Destaquem-ne algunes, quasi
a l’atzar. Lluís de Vila-rasa, un
bon imitador d’Ausiàs March, re-
crea la dificultat de declarar
l’amor per por al rebuig: cada
cop que s’adreça a ella, decidit a
fer-ho, vacil·la i “li parle d’àls e
cayll-me de mon cas”, o sigui can-
via de tema. Rodrigo Dies, que
tenia un balener amb què va fer
el cors i va participar en la con-
questa de Nàpols, va compondre
una peça contra l’enamorament i
les dones, la dolenteria de les
quals resumeix en l’impactant
vers: “del cas civil fan criminal”.
Lluís de Requesens, de qui els
conflictes hereditaris consti-
tueixen una enrevessada

novel·la, toca el registre satíric
per burlar-se dels clergues que en-
ganyen i sembren verí sobretot
entre les dones, i sap recrear el
regateig que té amb una dona
sobre el que li ha de pagar pels
seus favors sexuals.

Per la seva banda, Francesc
Sunyer, uixer d’armes del rei Al-
fons, i que també va participar
en la conquesta de Nàpols, sem-
bla que parla de la nostra crisi
econòmica quan aplaudeix la de-
cisió del qui diu: “Yo no compre
res enguany, / que la roba de
mal guany / al de més fa mal
profit”, és a dir que els béns des-
honestament adquirits no solen
aprofitar. Martí Garcia reprèn
el justament famós “Desert

d’amics, de béns i de senyor”
que Jordi de Sant Jordi va escriu-
re per demanar auxili trobant-se
presoner de guerra, i el conver-
teix en una cançó d’amor: “Des-
puys que só presoner de fortuna
(…) maldich (…) cella que m’ha
per sa desaventura / portat en
loch hon partirà del cors l’ar-
ma”" (sortirà l’ànima del cos, o
sigui la mort). Bernat Miquel,
jurista i cavaller, és autor d’una
lloança al rei que a primera vis-
ta ens pot semblar només un
exercici de llagoteria extrema
però que, ben llegida, és una re-
censió de virtuts en una línia
que es remunta a l’Ètica a Nicò-
mac, d’Aristòtil.

La importància d’aquesta
obra pel que fa a l’estudi litera-
ri és òbvia; però, poden aquests
autors, ara que tenim ocasió de
llegir-los, aspirar a commoure
encara algú per raons literàries,
a part de seduir, per raons his-
tòriques, els erudits? És difícil
però no impossible. Valen la pe-
na, no solament per aprofundir
en un capítol de la lírica catala-
na, sinó també perquè, per més
que variïn les formes estròfi-
ques i les convencions retòri-
ques, la matèria de què estan
fetes les nostres emocions poèti-
ques resta fonamentalment in-
tacta.

A l’ombra d’Ausiàs March
MANUEL CASTAÑO

Ja ho sé que els puristes faran escarafalls, però això de
“comiat” sempre m’ha fet una mica d’urticària. Ver-
daguer, el pare de la llengua moderna, fa servir “des-
pedir” al pròleg de la seva Atlàntida: “Al despedir-

me, fa poc temps, del mar, bressol de mes darreres
il·lusions...” I per això jo dono per ben vàlid aquest
castellanisme ja tan arrelat en el català. Joan Coromines
ens explica que el seu pare odiava “comiat” i sobretot
“acomiadar-se” i mirava d’esquivar-los tant com podia.
S’estimava més “despedir-se” i “despedida”. I com que
això era una dèria del pare Coromines, el fill es mostra
ben benèvol amb “despedir-se” i “despedida” i una mica
distant amb “comiat” i “acomiadar-se”. Bé, tot això, per
dir-vos, estimats lectors meus en aquest Quadern, que ha
arribat l’hora de despedir-me de la vostra cordial assi-
duïtat lectora de tants anys. N’he rebut moltes proves. Ja

primer, quan feia aquella secció que es deia “Fórmules
magistrals”. Corria el ja llunyà 1996 i un bon dia Tomàs
Delclòs va trucar-me per demanar la meva col·laboració
al Quadern. Ja hi havia escrit feia anys, en una secció de
ressenyes literàries que primer es va dir “Línia d’ombra”
i, després, “Cercle de guix”. Em va servir per enfrontar-
me amb la prosa, que sempre havia tingut abandonada.
Per això, quan Tomàs Delclòs em va convidar a tornar-hi,
oferint-me un espai considerable, cinc-cents caràcters, li
vaig dir que sí de seguida. I quan li vaig dir que volia
parlar de cuina, primer va fer una cara una mica estranya

—qui escrivia sobre cuina, llavors? Només els especialis-
tes, és clar—, però de seguida em va dir que si jo ho veia
clar, doncs que endavant. Allà vaig començar a exercitar-
me en una prosa que volia clara i precisa, que es llegís
amb facilitat, allunyada dels preciosismes però sense re-
nunciar a cap riquesa del català. És a dir, vaig defugir el
català que ara es parla i bona part del català que ara
s’escriu. Els meus mestres eren Pla, evidentment, el millor
prosista del segle, però també Sagarra i Verdaguer. A poc
a poc vaig moure’m en la meva prosa amb una certa
seguretat.

Quan, cansat d’estar a la cuina, vaig voler sortir a fora,
la meva secció es va titular “Composicions de lloc”. Allà
hi he escrit sobre ciutats i camins, sobre l’ànima dels
poetes i el triomf de la matèria, sobre el pas del temps que
fuig. Durant molt temps vaig anar intentant sospesar el
pòsit dels dies i fixar-lo d’alguna manera i compartir-lo
amb els lectors.

Fa un parell d’anys, una reforma del Quadern —per
què les reformes sempre són per anar a pitjor?— va con-
vertir la meva robusta columna de cinc-cents caràcters en
un fris decoratiu de dos-cents noranta. El vaig titular
irònicament “Colls i punys”, un plat de menuts.

I ara, una nova reforma del Quadern em deixa sense la
meva cita setmanal amb tots vosaltres. Em sap greu. O
sigui que em despedeixo. Però de cap manera vull fer-ho
sense donar-vos de tot cor les gràcies per llegir-me molt
més de mig milers de dijous consecutius.

COLLS I PUNYS

Despedida
NARCÍS COMADIRA

Els sis poetes recollits es van fer durant el regnat d’Alfons el Magnànim.

LA REBOTIGA

El volum torna
a la vida un grapat
d’importants
peces literàries

Poden aquests
autors commoure
encara algú? Difícil
però no impossible
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