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Elogi dels pets
JORDI LLOVET

Una publicació molt recent —Jonathan Swift, El
beneficio de las ventosidades, Madrid, Sexto Piso,
2009— ens permet avui de parar atenció a un dels
temes més recurrents a la literatura universal,

escatològic en el sentit vulgar de la paraula, és a dir, els
pets, la merda i el cagar. Els grecs no van parlar-ne gaire,
almenys a la vista de la literatura popular que ens n’ha
pervingut: Aristòfanes o el tardà Llucià de Samòsata en
són una excepció. Els llatins s’hi adelitaven, i així ho veiem
a la Sàtira I. 8 d’Horaci (Adesiara, 2008), en què hi llegim:
“Tot i que sóc una figuera, eixamplant bé les anques vaig
deixar anar un pet tan sonor com l’explosió d’una bufeta,
i elles van sortir corrent cap a la ciutat. T’hauries mort de
riure veient com Canídia perdia la dentadura i a Sàgana li
queia la perruca del cap”. Marcial, a l’Epigrama XII. 77,
relata: “Mentre saludava Júpiter amb reiterades pregàries,
dreçant-se, Etó —no Etoo!—, al Capitoli, va amollar un
pet. Tothom es posà a riure, però el mateix pare dels déus,
contrariat, va castigar aquest client. Després d’aquesta
vergonya, el pobre Etó, quan vol pujar al Capitoli, es
dirigeix abans a les comunes de Patercli i hi peta deu i vint
vegades. Però, per bé que prengui les seves precaucions
contra aquests sorolls, estreny les natges quan saluda Júpi-
ter”. (De fet, el respecte pels déus de Grècia i Roma va
caure tan avall al segle puixant de la burgesia, que Offenba-
ch, a la seva adaptació del mite d’Orfeu i Eurídice, fa que
Júpiter, al final de l’opereta, en comptes de llançar un
llamp contra Orfeu, li engegui un pet molt estentori).

L’Edat Mitjana és pròdiga en literatura sobre l’ars
petandi, o art de fer pets, i així ho acrediten moltes fonts:
Dante, tan tocat i posat, li dedica l’últim vers del Cant 21
de l’Infern: “Ed elli [Barbariccia] avea del cul fatto trom-
betta”; Chaucer en parla al “Conte del moliner”, als Canter-
bury Tales; però el nostre Francesc Eiximenis, que era frare,
es limita a dir, en un passatge del Terç del Crestià, que “lo
quart punt de què havem damunt dit que en ell està nodri-
ment és en esquivar offenses, ço és, en fer per guisa que

negun de res no haja
desplaer així que no ho-
ja res que li desplàcia
ne veja res qui.l puxa
agreujar, ne senta negu-
na mala olor de perso-
na ne de lloch”. El Re-
naixement veuria
néixer —també pot ser
cosa apòcrifa,

naturalment— una famosa Laus petandi, o Elogi del pet,
d’un suposat Ortuinus Gratius (1542), reeditat a Barcelona
(Pòrtic, 1970), amb un prefaci del llicenciat Petau (pseudò-
nim, sens dubte); i Rabelais, al capítol XXVII de Pantagruel,
diu que aquest, imitant Panurge, “només amb un pet va fer
que la terra tremolés en més de nou llegües a la rodona, a
resultes de la qual cosa, en corrompre’s els aires, va engen-
drar més de cinquanta-tres mil homenets nans i estrafets”.

Ja a l'època moderna, als Essais, I. 21, Montaigne ens
ennova que va conèixer una persona tan bèstia, que “durant
quaranta anys va fer servir el cul com a expirador principal,
fins que es va morir d’aquesta pràctica”. Quevedo és un dels
grans autors espanyols amics de la caca i dels pets, i per això
va escriure un opuscle famós i celebrat, Gracias y desgracias
del ojo del culo, en què diu que “se ha de advertir que el pedo
antes hace al trasero digno de laudatoria que indigno de
ella”: ja som, com qui diu, a l’explosió barroca (mai tan ben
dit) del culte al pet i la merda com ho demostra un poema
del nostre Rector de Vallfogona, “A un assumpto llèpol”:
“No serà persona cuerda | ni manco estimada en res, | ni
tampoc bon portuguès | qui dirà mal de la merda. | Que
encara que sia verda, | blanca, negra parda o groga, | no és
just que ningú se moga | per dir que sia dolenta, | perquè,
encara que és pudenta, | és antiquíssima droga”.

El més interessant de tot és que diversos autors, Swift
entre ells, hagin considerat les ventositats una cosa
paral·lela i simètrica a la capacitat dels homes de fer música
per la boca, és a dir, cantant o tocant un instrument de vent.
Ho recull Sant Agustí a La ciutat de Déu; ja hem vist que
Dante també s’expressa en aquest sentit, i Joyce contraposa,
a l’Ulisses, els pets de Leopold Bloom al cant de les sirenes.
Potser per aquesta tradició, almenys dos homes de debò van
guanyar-se la vida emetent pets a la manera musical: el
català Joseph Pujol (1857-1945) va arribar a guanyar set
vegades més que Sarah Bernhard per petar musicalment al
Moulin Rouge de París, per a admiració de mitja França; i
em sembla que encara és viu l’anomenat Mr. Methane (el
Senyor Metà, gas que produeix la pudor dels vents intesti-
nals), un nord-americà que també es va guanyar molt bé la
vida exhibint les seves habilitats petívoles: hi ha un vídeo a
Internet en què engega uns pets musicals que fan com una
mena de baix continu a una versió per a teclat del “Danubi
Blau”. Com ja s’ha dit: el cul és l’altra cara de la cara, és el
revers dels encantaments musicals d’Orfeu, i per ell queda
ennoblit el pet, elevat a la categoria de fill d’Euterpe i Erato
a la vegada. Patam, patum; petem, petem!

La Generalitat de Josep
Irla i l’exili català
Mercè Morales
Base
1.054 pàgines. 34 euros

En l’imaginari col·lectiu so-
bre la Generalitat contem-
porània, els perfils ben defi-
nits i distints de Macià i

Companys ocupen els anys de la
República, mentre que Tarradellas
és el president de l’exili i el restabli-
ment. Entremig, Josep Irla és el
gran desconegut, tot i que va ocu-
par-ne la presidència des de 1940
fins a 1954. Es tracta d’un llarg,
però trist període, d’una etapa vis-
cuda amb un enorme sentit tràgic,
que comença pel fet que Irla acce-
dís a la presidència per substituir
Companys, afusellat. Més encara,
l’exili d’Irla es veu complementat
amb una forçada clandestinitat
quan els nazis ocupen França i Vi-
chy controla tothora els exiliats. És
en aquella època quan, en la co-
rrespondència entre exiliats, Irla es
converteix en el “Sr. Pepito” o s’ha

de llegir Generalitat on diu “tia
Layeta”. La presidència d’Irla,
doncs, es produeix en el context de
la gestió d’una enorme derrota. És
el moment en què tothom cerca
culpables, on els grups polítics
s’acusen mútuament de la derrota.
Les circumstàncies són dures i en
conseqüència les tensions són enor-
mes. A més, l’exili es troba espars.

És en aquestes circumstàncies
quan la personalitat dels princi-
pals actors pren més rellevància. I
per això en ocasions assistim al
xoc entre aquestes personalitats.
Al llarg de La Generalitat de Josep
Irla i l’exili català, de Mercè Mora-
les, sobresurten les de Carles Pi i
Sunyer, Manuel Serra i Moret, An-
toni Rovira i Virgili, Josep Tarrade-
llas i d’altres, que esdevenen prota-
gonistes que pretenen influir, i que
condicionen enormement la presi-
dència d’Irla, que intenta conciliar
la integració de la majoria de
grups sempre que es mantingui el
reconeixement a la Generalitat a
l’exili. Un objectiu difícil d’assolir,
no només en relació amb l’exili,

sinó també pel que fa als grups de
l’interior. La qüestió preocupava
tant Irla que el llibre desvetlla un
inèdit viatge frustat d’Irla per in-
troduir-se clandestinament a Cata-
lunya i parlar amb la resistència.

Morales ha posat ordre en
aquest difícil món de l’exili, que
sovint havia de buscar en el món
de la cultura referents indiscutits,
com Pompeu Fabra o Pau Casals,
per superar desconfiances. El relat
és exhaustiu i ordenat, basat en
una explotació intensiva de la bi-
bliografia, però sobretot amb una
recerca brutal en arxius molt diver-
sos i d’una riquesa enorme.

Precisament l’extensió i la for-
ma narrativa que utilitza l’autora
hauria aconsellat unes conclusions
finals, que permetessin una caracte-
rització de tot el procés, i que hau-
ria permès establir una compara-
ció respecte dels altres dos exilis
paral·lels que tenen institucions
polítiques, el de la República i el
govern basc. Tanmateix, això no
desdiu la importància del llibre, ja
des d’ara obra de referència.

L’exili més dur
CARLES SANTACANA

“Mereix el pet
més lloança

que reprovació”

El príncep dels
embolics / Ramon
Roberto Aliaga. Traducció: Miquel
Desclot. Il·lustracions: Roger Ol-
mos / Jesús Cisneros. Traducció:
Marta Ponzoda
Baula / Libros del Zorro Rojo
44 pàgines. 14,90 euros /
24 pàgines. 12,90 euros

L’amabilitat i la crueltat són
substantius antagònics que
conflueixen en la vida de
les persones, a vegades

amb més insistència l’un que l’al-
tre. La peculiaritat estranya del Pre-
mi Lazarillo de literatura infantil
(guardó estatal de gran tradició,
amb dues modalitats —narrativa i
àlbum il·lustrat— i on es poden
presentar originals en qualsevol
llengua oficial de l’estat) que fa
que guanyar-lo no porti implícit la
publicació de l’original, provoca si-
tuacions curioses com la d’ara,
quan coincideixen al mercat la mi-
rada amable del llibre guardonat el
2007 (Ramon), amb la mirada
cruel del premiat el 2008 (El prín-
cep dels embolics).

Ramon, escrit i il·lustrat per Je-
sús Cisneros (Saragossa, 1969), és

un llibre poètic, amb ingredients
gairebé minimalistes. El títol és el
nom del protagonista, home espri-
matxat que al llarg del llibre ens
mostra el seu passeig dominical.
Aquest està embolcallat amb un
color ocre tirant a sèpia, un paisat-
ge i unes figures pertanyents a un
temps passat, de principi del XX,
que assisteixen al passeig d’en Ra-
mon, un personatge que es diferen-
cia de la resta per portar obert un
paraigua de color taronja. El prota-
gonista, amb uns quants gestos i
una colla d’expressions, es mostra
com una persona sensible, amant
de les petites coses.

Es tracta d’un àlbum poètic,
un conte amable que comunica
tranquil·litat i deixa un sentiment
positiu al lector. Al darrere, un
il·lustrador amb una trajectòria
encara breu: ha publicat alguns
llibres, tot i que ha aconseguit el
Premi Lazarillo i també el presti-
giós Premi d’Àlbum Il·lustrat
Ciutat d’Alacant, el 2006. El
2008, publicà ¿Y yo que puedo ha-
cer? (Oqo), escrit per José Campa-
nari, amb una història que pel
seu to i pel tipus d’il·lustració en-
llaça amb Ramon.

El príncep dels embolics, per la
seva banda, és una faula moderna
protagonitzada per un corb (ca-
racteritzat com si fos un home de
negocis) que el que fa és enverinar
la convivència per treure’n un pro-
fit, en aquest cas, trencar l’harmo-
nia entre els elements d’una vella
alzina. Un personatge maleït que,
com tants n’hi ha al món, com-
pleix la seva funció a la natura. El
text de l’alacantí Roberto Aliaga
té una força dramàtica impor-
tant, que és amplificada de forma
excel·lent per les il·lustracions de
Roger Olmos. Destaca molt la po-
sada en escena, però especial-
ment la caracterització minucio-
sa dels personatges i dels seus ele-
ments. Tan sols cal observar amb
atenció els múltiples incisos de
l’escorça i el rostre de l’alzina, i
els moviments impetuosos del
corb. Un conte que s’afegeix a
alguns del títols que han fet de la
trajectòria de l’il·lustrador una
de les més brillants de l’actualitat
amb títols tan emblemàtics com
La cosa que fa més mal del món
(Oqo, 2005), o bé l’espectacular
Sherlock Holmes i el cas de la joia
blava (Lumen, 2008).

Àlbums de premi
PEP MOLIST

Josep Irla, entre Pau Casals (esquerra) i Pompeu Fabra, a l’exili.
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Hipocresia contemporània
Al bell mig del Midwest americà, a la ciutat
universitària de Troy, la Tassie fa de cangur
d’una nena afroameri-
cana, filla adoptiva
d’una parella molt gla-
murosa però alhora
plena de misteri i amb
algunes coses per ama-
gar. En un context de
màxima actualitat, en
què els Estats Units es-
tan en guerra amb
l’Orient Mitjà, l’elogia-
da amb raó Lorrie
Moore (Nova York,
1957) explica, quinze
anys després de la seva
darrera novel·la, el
pas de l’adolescència a l’edat adulta d’una noia
de poble que viatja a la ciutat. Allà li seran
revelats secrets que no volia conèixer, desco-
brint com la hipocresia embruta tots els que
l’envolten. Al peu de l’escala. Lorrie Moore.
Traducció d’Albert Torrescasana. Edicions 62.
334 pàgines. 19 euros.

Tota la gent de l’Alt Empordà
De Laura Bonaset Moner, filla de Fortià i
primera conductora de camió de la província
de Girona, fins a Salvador Dalí, és clar, pas-

sant per Jaume Geli
Giralt, guarda fores-
tal i artesà, o el guerri-
ller Josep Pujol, que
va acabar traint els
seus durant la guerra
amb els francesos.
Són només alguns
dels protagonistes
d’aquesta obra, que
protagonitzen els al-
tempordanesos de
naixement o aquells
que han desenvolupat

la seva tasca en aquesta zona. En total, més de
2.000 entrades. Una utilíssima feinada. Diccio-
nari biogràfic de l’Alt Empordà. Inés Padrosa.
Diputació de Girona. 907 pàgines. 38 euros.

Un pare i un fill difícils
“Un fill és com un mirall on es reflecteix el
pare, i per al fill, el pare és, al seu torn, un
mirall on reflectir-se
en el futur”. Aquesta
frase de Soren Kierke-
gaard encapçala la
12a novel·la de l’au-
tor brasiler Cristovao
Tezza, que, de mane-
ra discreta però cons-
tant, està construint
una de les carreres
més sòlides de la lite-
ratura brasilera ac-
tual. Aquí, un escrip-
tor que només té al
cap el seu ofici con-
templa gairebé com una nosa la presència del
seu fill amb síndrome de Down. dos mons amb
objectius oposats en una obra de clars refe-
rents autobiogràfics. El fill etern. Cristovao
Tezza. Traducció de Josep Domènech Ponsatí.
Club Editor. 190 pàgines. 18 euros.

Els filòsofs també es moren
La Grècia clàssica va ser molt culta i deixà en
herència un bagatge cultural sense parangó en

tota la història. Però
els grecs tenien una
actitud ambigua,
molt típica d’ells, que
era manifestar certa
enveja, hostilitat i fins
i tot, odi, envers els
grans personatges, es-
pecialment els filòso-
fs. Això sí: un cop
morts, tot eren elogis
i reverències. Una cu-
riosíssima prova
d’això la constitueix
aquesta antologia obi-
tuària, on es recull
com i quin tracta-

ment van rebre les desaparicions de 50 dels
filòsofs més importants, des de Sòcrates fins a
Demòcrit. Antologia obituària dels filòsofs de
la Grècia antiga. A cura de Sergi Grau. Adesia-
ra. 351 pàgines. 14 euros.

LA REBOTIGA

El bala perduda
Kurt Vonnegut
Traducció: Pepa Rosiñol
Editorial Fonoll
270 pàgines. 20 euros

L’any 1961 Hannah Arendt
va cobrir com a reportera
el judici contra el criminal
Adolf Eichmann. Al llarg

d’aquell judici el responsable de
la logística dels camps d’extermi-
ni nazis es va revelar com una
persona molt mediocre, amb es-
casses llums intel·lectuals i, sobre-
tot, com una peça diminuta i obe-
dient de l’ample engranatge des-
tructiu de què formava part. La
grisalla d’un individu actuant
com un autòmata sota unes con-
dicions burocràtiques que l’exone-
ren i li impedeixen de tenir cons-
ciència de la seva criminalitat va
ser designada per Arendt amb
l’expressió de la banalitat del
mal. Una de les característiques
de la literatura de Kurt Vonnegut
(Indianàpolis, 1922-2007) és expo-
sar la banalitat del mal, mostrar
que els grans processos indus-
trials de l’assassinat també es no-
dreixen de superficialitat, norma-
litat gregària, inconsciències i apa-
gada moral.

Després d’haver publicat la se-
va obra més cèlebre, Escorxa-
dor-5, Vonnegut va ser encimbe-
llat com a icona de
l’antibel·licisme. Eren temps pro-
picis per a aquest tipus d’estan-
dardització de la seva literatura:

aquella novel·la (publicada l’any
1969, quan Nixon començava a
retirar les tropes de Vietnam) rela-
tava l’experiència de Vonnegut
com a soldat i presoner dels nazis
en la Segona Guerra Mundial, el
seu testimoni directe de la destruc-
ció de la ciutat de Dresden. Però
un cop passats tots aquests anys,
l’obra de Vonnegut perdura grà-
cies a la seva sinceritat, gràcies a
una àgil arquitectura que permet
la justificació convincent de salts
temporals surrealistes, i gràcies a

l’atemporalitat de mostrar la vio-
lència dissimuladament larvada
en les formes quotidianes de la
cultura i la vida civil.

Amb el títol precís d’El bala
perduda, que rubrica l’excel·lent
traducció de Pepa Rosiñol, s’am-
plia la nòmina d’obres d’aquest
gran autor del segle XX tra-
duïdes al català. El bala perduda
es va publicar el 1982 i compta
amb dues traduccions al castellà.
En una línia postmoderna de va-
loració de l’escriptura fragmen-
tària, l’humor negre, la metana-
rrativitat i el surrealisme (Tho-
mas Pynchon i Robert Coover en

l’horitzó), aquesta novel·la plan-
teja un centre narratiu molt dúc-
til. Amb una veu en primera per-
sona s’exposen les vicissituds de
Rudolph Waltz, un antiheroi mar-
cat per un desgraciat accident
d’infantesa. A El bala perduda Vo-
nnegut ratifica que no és un trafi-
cant de clímaxs i que les seves
trames de ficció estan al servei
d’una funció al·legòrica molt ri-
ca. A través d’un encadenament
minimalista de causes i efectes
(que se simbolitza en la compra
d’una aquarel·la de Hitler, en una
col·lecció d’armes, en una sèrie
de vides devastades i en la corrup-
ció silenciosa d’una llar de foc
construïda amb material radioac-
tiu) el lector assistirà a una cor-
prenedora mostra de la tensió
còmplice entre la violència indivi-
dual i la violència col·lectiva. La
mirada de Vonnegut sempre exha-
la un estoïcisme de deix sarcàstic:
la deshumanització, la guerra i el
cinisme són criticats de forma co-
rrosiva al mateix temps que són
presentats com a atributs inevita-
bles de la naturalesa humana. La
visió d’una ciutat assolada per
una bomba de neutrons, en què
la vida s’ha extingit però es con-
serven intactes totes les formes de
la cultura, no pot ser una lliçó
més càustica. És la llum negra de
l’alta literatura.

La compra d’una aquarel·la
de Hitler és un dels elements de
causes i efectes minimalistes que
hi ha a La bala perduda.

El tret perfecte
LLUÍS MUNTADA

Humor negre, escriptura
fragmentària i dosi de
surrealisme marquen
aquest llibre de Vonnegut

Aquarel·la de Hitler, amb què juga Vonnegut a El bala perduda, com la destrucció de Dresde (a dalt) a Escorxador-5.
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