
De gran, m’agradaria ser di-
missionari. Dimitir és una
actitud noble, fascinant. I
subversiva. No parle, és

clar, d’aquells que dimiteixen per
força, pressionats pels altres o per
la justícia o per la salut, sinó dels
dimissionaris imprevistos, absurds,
gratuïts, els que abandonen un
càrrec o una activitat de prestigi sen-
se un motiu aparentment sòlid, per-
què, senzillament, prefereixen no
continuar-hi. M’atrauen, també,
els eremites, els sants i els suïcides,
els virtuosos de la renúncia. Un
suïcida —un suïcida conscient, as-
senyat, com Sòcrates, no empés per
desequilibris mentals—, un suïcida,

dic, és un dimissionari absolut. Un
dimissionari és algú que té la força
o la voluntat de dir “No”: als di-
ners, a la fama, als plaers o a la
vida. I la voluntat és el que ens fa
lliures. No és lliure qui fa allò que li
demana el cos, sinó qui fa el que
decideix, a consciència, fer, per da-
munt de la pressió d’aquells tirans
que són els instints i la vanitat. Si hi
ha un personatge paradigma de di-
missionari, aquest és Bartleby.
Aquest personatge, protagonista
d’un dels millors relats de H. Melvi-
lle i de la història de la literatura,
prefigura, amb un segle
d’antelació, Kafka i l’existencialis-
me. Bartleby, gris escrivent que un

dia, de sobte, decideix respondre, a
qualsevol demanda del seu supe-
rior, amb un “preferiria no fer-ho”.
Una manera fina de dir “no”. A
partir d’aquest moment, la seua
dimissió creix: deixa de treballar i
ni tan sols es pren la pena d’abando-
nar l’oficina, on pernocta i hi ro-
man també els dies festius, quiet,
sense fer absolutament res. “Preferi-
ria no fer-ho” és, malgrat l’ele-
gància que té, una consigna subver-
siva, nihilista, emancipadora, més
potent que una bomba. Si el gros
dels ciutadans l’adoptàrem depe-
nent d’unes circumstàncies determi-
nades, la societat faria un gir
copernicà, i molts dels galls que
diàriament ens perdonen la vida
des de certes institucions o mitjans
de comunicació potser haurien de
fer un pensament. I si un dia, per
exemple, decidírem no comprar? O
si deixàrem de treballar i de produir
i ens limitàrem, senzillament, a gau-

dir? O si desconnectàrem per sem-
pre els televisors?… Què ocorreria?
El caos, al principi. I després? Hem
vist què passa quan, durant unes
hores, l’electricitat d’una metròpoli
diu “preferiria no fer-ho”. O quan
ens afecta puntualment una vaga.
Com aniria la cosa si, en comptes
d’afectar-nos puntualment, o
només unes hores, n’hi haguera per
estona? Per més sòlids que semblen
les institucions, els estats, les empre-
ses o unes persones determinades,
la realitat és que tot s’aguanta per
un fil. Els individus i la societat de-
penem de múltiples factors no sem-
pre controlables. Ho patim ara, per
una minúscula esquerda en el món
de les finances. Però els individus i
la societat, per a bé o per a mal,
depenem, també —i això s’oblida
sovint— de la nostra voluntat, de la
nostra possibilitat de ser lliures.
Quin statu quo podria sostindre’s
davant d’un Bartleby col·lectiu?

La lliçó de Bartleby
MANUEL BAIXAULI

Hi ha títols que tenen la vir-
tut de condensar molta
informació sobre el llibre
que bategen. N’hi ha tam-

bé, tanmateix, que són exemples de
la virtut contrària. En el de Caste-
llet, Seductors, il·lustrats i visiona-
ris. Sis personatges en temps adver-
sos (Ed. 62, 2009), solament hi falta
la precisió que es tracta de personat-
ges amics de l’autor per a arredonir
una informació exhaustiva a
propòsit del contingut. Però no tinc
la intenció de donar tots els pèls i
senyals d’aquesta nova incursió del
crític i editor en els territoris del
memorialisme; els lectors del Qua-
dern ja han tingut l’oportunitat de
llegir-ne una àmplia ressenya en un
número anterior. Només insistiré
en el fet que, tot tractant de retratar
sis amics, Castellet acaba cons-
truint un singular retrat de si ma-
teix. Es tracta, tanmateix, d’una
circumstància ben natural. Ja ho sa-
bem: qui fa literatura, ho vulga o
no, s’hi retrata. Però el cas és que,
sovint, alguns lectors o crítics mani-
festen el seu agraïment a l’escriptor
que els amaga el jo fins al punt que
solen trobar-hi una manifestació
ben elogiable del pudor o de la hu-
militat. A Castellet, sempre se li

han reconegut aquestes virtuts, i en
el cas del seu darrer llibre amb més
força encara. Raó de més per a insis-
tir en el fet que si alguna cosa de pes
es dedueix de la lectura d’aquest Se-
ductors, il·lustrats i visionaris és pre-
cisament la de l’esplèndid autore-
trat que l’autor hi ha construït.
Crec, d’altra banda, que la posició
marginal que l’autor-narrador hi
adopta, exigida pel mateix guió del
llibre, és amb certesa un reflex
d’una actitud vital lloable, però tam-
bé un recurs estètic que col·labora
de manera decisiva en la impressió
final que els sis personatges en
temps adversos en són més aviat
set, o millor encara, que aquests sis
seductors, il·lustrats i visionaris exis-
teixen gràcies al seté, que amb un
savoir faire poc comú acaba de do-
nar-los vida. Castellet, a més, no
s’hi amaga en cap moment. És des
de la memòria subjectiva des d’on

confessa que construeix els retrats
(l’autoretrat inclòs). No és la seua
voluntat fer cap reconstrucció
històrica objectiva. I el lector ho
agraeix, perquè el llibre creix, i
m’atreviria a dir que la prosa de
Castellet també, en la mesura que
s’allunya de la mera crònica
històrica o cultural i s’endinsa en
els territoris dels records personals i
de la crònica vital, en la mesura que
—i faig servir ara una distinció que
Castellet empra en el retrat de
Comín— deixa en segon terme el
temps físic, la mera successió dels
fets, i s’atreveix a descriure el tem-
pus personal, tant dels amics que
retrata com el seu mateix. Fins i tot
les anècdotes, ni són gratuïtes ni te-
nen la funció exclusiva de distraure
o de provocar el somriure; hi apa-
reixen en la mesura que pinten l’ho-
me, com ara aquella mosca de la
fruita esclafada sobre “el front per-
llongat fins al clatell” de Dámaso
Alonso sota la mirada estupefacta
de Salvador Espriu, o la del Ferra-
ter plorós perquè no havia sabut
defensar el premi que Gombrowicz
mereixia. I entendran vostés —l’es-
pai, i no solament el temps, també
ens limita— que no em puga esten-
dre en el tret més important pel que
fa a la meua argumentació. Parle
dels moments en què l’autoretrat
esdevé més notori, aquells en què
confessa la seua natural tendència
al distanciament del món, o els frag-
ments en què posa punts i comes a
les seues diferències amb Sacristán
o Comín. I, sobretot, aquells altres
en què confessió i reflexió van de
bracet, amb llum potent, però sense
les arestes d’una conceptualització
desmesurada. Un exemple només:
quan, a propòsit de Teorema, de
Pasolini, i en conversa amb Comín,
Castellet precisa que volia situar la
qüestió de la seducció —que tantes
vegades havia estat motiu de comen-
taris amb Ferrater, Gil de Biedma i
Barral— enllà de l’encís social o de
la capacitat seductora de la intel·li-
gència i que volia parlar-ne d’una
altra de lligada al misteri o a dimen-
sions mítiques i sacralitzades. Ja ho
veiem: fins i tot els títols més des-
criptius juguen amb els lectors. No
en són sis, sinó set els seductors que
hi trobarem. Fins i tot el seté, el més
amagat, és el més seductor de tots. I
per això s’hi queda quasi sempre en
segon terme, en aquell racó de la
foto que no demana la mirada im-
mediata de l’espectador, però que
un endevina com un lloc privilegiat
d’observació.

MANUEL S. JARDÍ

Madame Leonarda, un
llibre il·lustrat d’Ar-
tur Heras que es va
publicar fa 33 anys a

Frankfurt, reapareix gràcies a Me-
diavaca, una editorial de València
petita, però sobrada de prestigi.
A més de les històries gràfiques
conduïdes per la protagonista,
meitat monja, meitat gallina, el
volum es complementa amb una
confessió de l’artista de Xàtiva so-
ta el format d’una entrevista
apòcrifa a càrrec d’Arthur Kem-
deffer, alter ego d’Heras que, com
Leonarda, va irrompre de mane-
ra efímera a Valencia Semanal, la
revista de la transició on la capça-
lera i la composició de les porta-
des anaven a càrrec d’aquest artis-
ta influenciat per l’art pop.

Amb una maleta, Leonarda es
disposa a fer el primer viatge. Es-
pera el tren al costat de les vies.
Les vies? En passar pàgina, les
vies no són altra cosa que el vestit
de Buster Keaton, el maquinista
de la general, que rebaixa la
dimensió d’una protagonista que
se’l mira asseguda sobre la male-
ta. “No hi ha cap pretensió en
Madame Leonarda”, explica Ar-
tur Heras. “Es tracta d’un exercici
lliure des de la perspectiva artísti-
ca, una visió inspirada potser en
els tebeos antics, però amb un di-
buix realista, més elaborat, amb
un traçat net i una concepció
molt cinematogràfica”. Un llibre
d’autor amb històries curtes, que
Heras veu com “un llibre de des-
cobriments des de la mirada d’un
xiquet davant la vida; hi ha la
percepció de la primera vegada
—el coneixement empíric ve des-
prés—, però la primera percepció
és la que compta, la que he inten-
tat plasmar a través de les aventu-
res de Leonarda”.

La circumstància d’aparéixer
a Frankfurt pertany a les confes-
sions de l’autor que, juntament
amb altres dibuixos i vinyetes,
componen la segona part del vo-

lum. A mitjan anys seixanta, He-
ras havia il·lustrat uns relats plens
de tòpics que van arribar a la fira
de Frankfurt. Signava aquells di-
buixos amb el pseudònim de Qui-
les, “perquè era el cognom de
l’àvia materna, una manera de
presentar-me i amagar-me alho-
ra”. Els textos van horroritzar Eli-
sabeth Borchers, de l’editorial In-
sel Verlag, però no les il·lustra-
cions. Després de contactar amb

l’autor, Artur Heras va gaudir del
treball amb editorials alemanyes.
“L’ús del color, la qualitat del pa-
per, a més del gust pel disseny i la
tipografia, produïen un contrast
enorme amb les edicions espanyo-
les d’aquell moment. A més, et
feien contracte i liquidacions, i no
et perdien els originals”.

Vicente Ferrer Azcoiti, cofun-
dador, amb Begoña Lobo, de Me-
diavaca, ja havia comptat amb
Artur Heras i altres artistes per a

il·lustrar Crímenes ejemplares, de
Max Aub. “Madame Leonarda
no es va poder fer a l’Espanya del
1976”, diu Ferrer. “Sí que s’hau-
ria publicat a l’Espanya del 1927,
una època molt més progressista
—què dic, progressista sense
més—, en què autors com ara Sal-
vador Bartolozzi, Barradas, To-
no o Ramón Gómez de la Serna
treballaven en produccions infan-
tils. No crec que aquest moment

siga millor que el 1927.
Aleshores moltes per-
sones, xiquets i grans,
gaudien amb Charles
Chaplin i Buster Kea-
ton, dos creadors ge-
nials i insuperables
que avui són pràc-
ticament desconeguts
per les noves genera-
cions”. De Madame
Leonarda gaudirà un
lector heterogeni.
“Com els mateixos
quaderns de Leonardo
da Vinci, està ple
d’ocurrències i d’inven-
cions. No és un llibre
dirigit a una edat deter-
minada. Pretén arribar
a aquelles persones
que, com deia Elias Ca-
netti, tenen alhora
dues edats distintes i
els agrada saber-ho:
Quants anys té vosté?
—Vint-i-set i setanta
cinc—. I vosté? —Qua-
ranta-un i dotze—.”
Després d’onze anys,

el prestigi i els seguidors fidels
arreu del món, Mediavaca viu
una semiclandestinitat mai no
buscada. “Seguim fent tres llibres
l’any, com quan vam començar.
Cada projecte és una aventura, hi
entrem com s’entra a una selva, i
a vegades ens perdem allà dins
uns quants anys. Sempre comen-
ce un nou llibre perfectament afai-
tat; quan la barba m’arriba as tre-
tze centímetres, trobe que ja és
moment d’anar acabant”.

A MANERA DE TASCÓ

Set seductors
VICENT ALONSO

Madame Leonarda torna a casa
Mediavaca edita un llibre d’Artur Heras publicat a Alemanya

Si alguna cosa de pes es
dedueix és l’esplèndid
autoretrat que l’autor
hi ha construït

Una de les vinyetes de Madame Leonarda, d’Artur Heras.
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LLUÍS ALPERA

Les cartes són, en molts ca-
sos, una prolongació
d’aquestes converses, tre-
nades a moltes veus, que

condensen i reflecteixen bona
part de la biografia —dels fets,
les idees i els sentiments— dels
seus protagonistes”. Amb aques-
tes paraules, A. Furió, coordina-
dor general de tota la correspon-
dència fusteriana, ens introdueix
en aquest volum, en un moment
particularment decisiu de la bio-
grafia personal i literària de Joan
Fuster, de la seua carrera com a
escriptor, del seu contacte perso-
nal amb Barcelona i l’establi-
ment d’una xarxa sòlida de rela-
cions amb la capital de la cultura
catalana.

Etapa que s’inicia al comença-
ment dels cinquanta, l’època en
què Joan Fuster tenia més de 30
anys i ja era un escriptor recone-
gut a València, però pràcticament
desconegut al Principat. El Fuster
que arriba a Barcelona el 1954
està a punt de deixar la poesia i de

consagrar-se preferentment a l’as-
saig: El descrèdit de la realitat
(1955), Les originalitats (1956) i
Figures de temps (1957) certifi-
quen i consoliden el nou rumb
literari fusterià i la seua ferma
aposta per la literatura d’idees, co-
sa que li assegurarà tot seguit un
lloc de primera fila dins el panora-
ma de les lletres catalanes.

Aquests dos volums —el pre-
sent i el que sortirà pròxima-
ment— cobriran el període més
vigorós de l’obra de Fuster, la dè-
cada a cavall entre mitjan anys
cinquanta i mitjan anys seixanta.
Per això, a 46 anys només, Fuster
ja és un autor “clàssic” i, per això,
Edicions 62 emprén la publicació
de les seues obres completes, des-
prés de l’aparició de llibres com
Nosaltres, els valencians, Dicciona-
ri per a ociosos, Diari, L’home, me-
sura de totes les coses, Poetes, mo-
riscos i capellans… Doncs bé,
d’aquelles dues dècades intenses,
plenes en la vida i l’obra de Fus-
ter, en són testimoni aquestes car-
tes.

Aquest volum 11é de la corres-
pondència fusteriana mostra la
realitat de les relacions de J. Fus-
ter amb una part del món literari
català, especialment el de la críti-
ca literària, el dels historiadors
de la literatura catalana, però

també el de l’activisme cultural
de la resistència al franquisme du-
rant els cinquanta i els seixanta.
Entre els autors amb qui manté
correspondència en els dos vo-
lums esmentats hi ha un fet
comú: llevat de Rafael Tasis
(1906-1966), escriptor i polític,
impressor i llibreter, més gran
que els altres, la resta compar-
teixen més o menys generació
—A. Comas, A. Manent i J. Mo-
las (nascuts a l’inici de la dècada
dels trenta), mentre que J. Triadú
i el mateix Fuster (nascuts durant
els anys vint) faran de pont entre
Tasis i els més joves. El volum 11é
recull tan sols l’epistolari amb els
dos primers: R. Tasis i J. Triadú,
amb gairebé un centenar de car-
tes, telegrames, targetes de visita,
nadales; cinquanta-nou en són
del mateix Fuster. El segon vo-
lum, quan hom el publicarà,
presentarà la correspondència
amb Comas, Manent i Molas.

En la correspondència amb R.
Tasis la referència constant és
Pont Blau, revista catalana de
l’exili a Mèxic, en què Fuster ha-
via començat a esmolar el seu va-
lor com a prosista, com a activista
cultural al País Valencià i la seua
òptica d’unió de València a Cata-
lunya, des de la fi dels quaranta.
Així mateix, Tasis, una vegada re-

tornat de l’exili el 1948, fou una
mena de cònsol de l’exili a Barce-
lona. La correspondència amb Ta-
sis ens mostra una sèrie de comen-
taris i de tràfecs pel que fa a pre-
mis literaris, en què tots dos eren
habitualment membres de jurats.

Per la seua banda, la corres-
pondència amb J. Triadú, home
ben dinàmic i prolífic a l’hora de
conrear diversos gèneres, havia es-
devingut un dels símbols de la re-

sistència intel·lectual i nacionalis-
ta de la postguerra. Fuster el va
qualificar en algun moment com
a “crític intel·ligentíssim”, un elo-
gi ben poc comú en boca de l’es-
criptor suecà. Serà precisament
Triadú a qui Fuster farà la
constatació del rebuig a parlar en
públic: “No em sento amb forces
—o si vols, no tinc gens de ga-
nes— de fer conferències com les
que el públic catalanohelvètic de-
mana…” (6 de març de 1968). O
l’autocrítica fusteriana dels seus

propis treballs: “Ha aparegut per
fi el meu llibret de Raixa… Està
prou mal escrit. Ho lamente” (30
d’abril de 1955). Com hi fa veure
J. V. Garcia i Raffi, preparador
d’aquests volums, “la barreja de
confessions, les actituds literàries
i les realitats biogràfiques di-
buixen una xarxa privada sobre
esdeveniments públics, una pers-
pectiva lligada que permet veure
les veus personals dins una
història comuna”.

Així mateix, Garcia i Raffi ha
subratllat eficaçment alguns as-
pectes lingüístics, retòrics i del
discurs conversacional que pre-
senten les cartes de Fuster: la iro-
nia i l’humor a través d’expres-
sions paradoxals, els jocs de pa-
raules, l’excentricitat, el conversa-
cionalisme i els elements col·lo-
quials, l’adjectivació sobtosa, ex-
pressions fraseològiques, neolo-
gismes, reflexions metaepistolars,
tendència a la sentència i a l’afo-
risme, l’ús de cometes tipo-
gràfiques, etc.

En definitiva, un volum summa-
ment interessant que, en espera de
la segona part amb la resta dels
participants, recull un dels períodes
de J. Fuster de més activitat creati-
va, que li potenciarà un ampli reco-
neixement literari, i ens facilitarà, a
cavall del document i de l’anècdota
personal, una de les òptiques més
importants sobre el catalanisme
cultural d’aquells anys de resistèn-
cia al franquisme ideològic i espan-
yolista. Aquí, lectors, hi trobareu el
millor Fuster, tant conceptualment
com estilística.

RAFAEL CERVERA

Quan anava a l’institut, la
finestra de la seua aula
donava a un local d’as-
sajos, el Matadero Rock
de Sedaví. Així doncs feia

campana i s’escapava per tocar la
guitarra amb els grups d’allà. Es
pot dir que la carrera musical d’Al-
bert Ortega va començar així, enca-
ra que molt probablement ho fera
molt abans. “Vaig créixer acostu-
mat als escenaris” comenta, “per-
què el meu pare, Enric Ortega, va
ser membre d’Al Tall, que van ser
sempre com la meua altra família”.
Aquests llaços familiars es van re-
forçar després de la mort del seu
pare el 1978, i les seues
conseqüències artístiques, també.
Des de fa uns quants anys, Albert
respon al nom artístic de Berto-
meu, que està a punt de publicar el
seu quart disc: Historias de un ban-
dautor, bla, bla, bla. “El concepte
de bandautor no és cap altra cosa
que fer cançó d’autor amb banda.
M’agrada compondre cançons,
però també m’agrada tenir l’opinió
i la visió dels músics que treballen
amb mi”. No obstant això, el títol
té molt a veure amb el nou format
dels seus concerts. “Bàsicament, se-
ré jo sol a l’escenari, perquè, tal
com van les coses, no puc engrescar
la gent perquè toque amb mi si no
hi ha pressupost. A l’escenari em
tocarà contar històries perquè els
concerts siguen una miqueta més
que un paio amb la seua guitarra”.

Bertomeu és un nou cas
d’autogestió artística. El seu nou
àlbum no tindrà format físic i
podrà baixar-se gratuïtament a par-
tir del dia 28 de gener per mitjà de
www.myspace.com/bertomeumu-
sic. “Al cap i a la fi, els únics diners
que he vist de la música durant tots
aquests anys han vingut sempre
dels drets d’autor i dels concerts,
així doncs, en certa manera, per a

mi és com si sempre haguera estat
regalant els meus discos”.

Albert, de 33 anys, té tota una
trajectòria a l’esquena. La campa-
na que feia durant l’adolescència el
va portar a entaular amistat amb
Joaquín Gómez, Quini, cantant de
Benito Kamelas, que col·labora en
una de les seues noves cançons. En
aquell mateix local també va for-
mar part de Club 430: “Em vaig
convertir en el cantant, me’n vaig
anar a tocar amb ells i em va caure
al damunt tot el rock & roll del
món; així doncs, al cap de dues ac-
tuacions ho vaig deixar córrer”. Va
crear Vinojuan i, després, Noir,
amb la col·laboració de Cristóbal
Perpinyá, exClub 430. Bertomeu,
que va arribar amb la nova dècada,

li deixa temps per a participar en
un grup de jazz, Clau de Lluna, o
per a produir altres artistes, com és
el cas de Rafa Xambó. En un dels
seus discos va cantar Lichis, de La
Cabra Mecánica. En un altre, Mi-
quel Gil, de la banda del qual Al-
bert forma part ocasionalment.
“Tocar amb Miquel t’obri molt la
ment, t’enriqueix molt. Tancar-se a
uns altres estils significa perdre’s co-

ses molt interessants”. En el cas de
Bertomeu, la música és un encreua-
ment entre rock urbà, melodia pop
i rumba. “La rumba també està lli-
gada al cant d’estil valencià, quant
a la manera de tocar la guitarra.
Tot allò que siguen arrels, siga fla-
menc o blues, té un punt de
connexió”.

És aquesta alegria rumbera que
Albert defineix com a “a peu de
carrer”, allò que fa que les seues
cançons siguen contagioses i vitals,
que escriga un nou capítol en una
tradició musical que, llevat de casos
com Girasoules, Seguridad Social
o La Caramba, no té gaire
continuïtat ací. Una alegria que en
Historias de un bandautor… és in-
tencionada. “Hi ha un vers en una

de les cançons que diu que l’espe-
rança vestida de negre no hi
entrarà. Cal tirar endavant. Pense
que cal provocar alegria i positivi-
tat perquè no se’n vagen les ganes
de continuar endavant. Jo crec molt
en les sensacions i en les energies, i
estic convençut que si t’alces al matí
amb un somriure, el dia serà molt
millor que si et despertes queixant-
te”. Ho diu un artista que mai no
ha fugit del compromís ni és alié als
problemes socials. “Intente fer les
cançons inspirant-me en imatges,
m’estime més intentar reflectir la
tristesa que em produeix veure una
casa antiga derruïda al Cabanyal
que fer una lletra de protesta. La
música també són colors, i amb
aquests pintes imatges”.

La vida del ‘bandautor’
El valencià Bertomeu, que publica el seu quart disc, es considera un cantautor amb banda

Dues dècades intenses
Un volum recull part de la correspondència de Fuster dels anys cinquanta i seixanta

Albert Ortega, Bertomeu. / JESÚS CÍSCAR

“El meu pare, Enric
Ortega, fou membre
d’Al Tall, que van ser la
meua altra família”

Revela una xarxa de
relacions que “permet
veure les veus personals
dins una història comuna”
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