
Tot Valentí Almirall, primera entrega
A banda d’un bon reguitzell de llibres que ja
venien testats en la batalla periodística, quinze
diaris i vint-i-cinc revistes, a partir de 748 tex-
tos, van conformar la plataforma des d’on l’ad-
vocat i polític barceloní Valentí Almirall
(1841-1904), un dels
pares del catalanisme
polític, va desenvolu-
par les seves idees. Per
primer cop, l’estudiós
del periodisme Josep
Maria Figueres ofereix
el primer dels tres vo-
lums del que serà
l’obra completa, que
estarà formada per un
miler de referències.
En aquestes 300 prime-
res, amb diversos
inèdits, —entre els quals Impressions d’una
excursió d’estiu (a La Renaixensa, 1886)— fe-
deralisme i catalanisme, cròniques de viatges a
Suïssa i Itàlia i garrotades al proteccionisme, el
carlisme i a l’aristrocràcia d’espardenya. Biobi-
bliografia completa. Volum necessari. Valentí Al-
mirall. Obra completa (1867-1879). Volum I.
Edició de Josep Maria Figueres. Institut d’Estudis
Catalans. 1.063 pàgines. 60 euros.

Ciència (seriosa) per a guionistes
Com estirar el conflicte mantenint l’interès, allar-
gassar les trames, què fer dels personatges para-
doxals i com utilitzar-los, com resoldre que l’ac-
tor o l’actriu sobreactuïn... Tots els problemes
que de debò es pot trobar un guionista just abans

o just després d’haver es-
crit el text (en realitat,
l’únic moment on es pot
retocar) són la raó de ser
i el que fa diferent el lli-
bre de Joan Tharrats, El
guió, segons com. Per a
qui l’enfocament el faci
dubtar, només cal recor-
dar dues coses del currí-
culum de l’autor: és lli-
cenciat en psicologia i
professor de Guió Apli-
cat i Ficció Televisiva de

la Facultat de Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull i ha estat guionista de
sèries com Jet Lag i Dinamita o l’espai APM?. El
guió, segons com. Escriure per a cine i televisió
amb les seves circumstàncies. Joan Tharrats.
Trípodos. 143 pàgines. 15 euros.

Una família segons sis dones
L’àvia, les dues filles, la néta, un nét transexual i
la jove assistenta de la família que és peruana.
Aquestes són les sis do-
nes que, a manera d’un
calidoscopi, aniran
oferint la rebotiga de la
família protagonista
d’aquesta peça teatral,
amb què el veterà drama-
turg valencià Manuel
Molins ha aconseguit el
premi Octubre de Teatre.
“Troianes del segle
XXI”, bateja en la
introducció l’expert Francesc Foguet a la mitja
dotzena de dones que “fortes i amb vida interior
rica” ho exterioritzen, però, “amb un sobrepreu
de dolor”. Dones, dones, dones. Manuel Molins.
Tres i Quatre. 94 pàgines. 12 euros.

Nou festí de Baxter
De nou l’escriptor nord-americà que millor juga
amb l’ambigüitat, amb la misteriosa intenció

darrere dels seus personat-
ges, Charles Baxter, arriba
als prestatges catalans, on
va rebre el reconeixement
dels llibreters ara fa vuit
anys amb la sorprenent El
festí de l’amor. El malson
de Nathaniel serà Jerome,
que sap de la seva vida co-
ses que ningú, en principi,
li ha explicat. Li
apareixerà a la universitat

i, després, d’adult. I sempre amb els mateixos
terrorrífics resultats. El lladre d’ànimes. Charles
Baxter. Traducció de Núria Parés. La Magrana.
217 pàgines. 19 euros.

LA REBOTIGA

Maletes perdudes
Jordi Puntí
Empúries

450 pàgines. 17,95 euros

Amb els aplecs de relats
Pell d’armadillo (1998) i
Animals tristos (2002)
Jordi Puntí (Manlleu,

1967) assentava una prosa carac-
teritzada per la nitidesa i per la
capacitat de subratllar les fractu-
res de la quotidianitat. A través
d’una elaborada economia for-
mal aquells dos llibres materialit-
zaven un efecte de diorama, en
què el lector, empès pels movi-
ments més subtils de les prover-
bials inèrcies domèstiques, a poc
a poc descobria que estava en el
cor d’algun dels bucles capitals
de l’existència humana: la sole-
dat, el desnivell entre expectati-
ves i realitat prosaica, o el reco-
neixement serè de la impossibili-
tat de transformar res.

En un arc de renovació expres-
siva tensat primordialment per
Pere Guixà, Francesc Serés i el
mateix Puntí, apareix ara Male-
tes perdudes (en castellà, Maletas
perdidas, a Salamandra), la prime-
ra novel·la d’aquest autor, una
obra extensa i intensa, pausada i
frenètica, ampliació apoteòsica i
refinament sobri dels atributs na-
rratius ja apuntats en aquells dos
llibres de contes.

Maletes perdudes. Imaginem
un John Cheever sense l’àcid del
sarcasme, un hàlit de la gradual
conquesta dels espais buits i del
no-res que Pierre Michon assaja
a Vidas minúsculas, una ombra
de la vivisecció freda i imperso-
nal que Georges Perec exposa a
Les coses... imaginem totes
aquestes referències i entendrem
part dels elements que alenen
aquesta monumental novel·la-
riu, que amb una estructura com-
positiva molt ben travada per-

met que la majoria de capítols
tinguin autonomia narrativa sen-
se que per això vegin comprome-
sa la seva funcionalitat orgànica
a l’hora de teixir la trama gene-
ral de l’obra.

Des de l’inici de la novel·la es
fa explícit un exercici de
prestidigitació amb tocs de
dramatúrgia novel·lesca: quatre
germans (Christof, Christophe,
Christopher i Cristòfol) fills de
mares diferents —nascuts a
Frankfurt, París, Londres i Bar-
celona respectivament—, bus-

quen el seu pare, Gabriel Dela-
cruz Expósito, a qui no veuen
des de fa tres dècades i a qui la
policia dóna per oficialment des-
aparegut. Amb un trànsit narra-
tiu associable al joc de les nines
russes, els quatre germans es co-
neixen al pis barceloní del pare,
on han estat citats.

En una articulació de veus
que deriva cap a un barroc molt
àgil, amb constants canvis de
perspectiva, cadascun dels ger-
mans presenta la seva singladura

Les veus
del ventríloc

LLUÍS MUNTADA

Faust / El príncep d’Homburg
J.W.Goethe / Heinrich von Kleist
Traduccions de Jaume Ortolà
Riurau

496 / 112 pàgines. 25 / 14 euros

La renúncia dels grans grups edito-
rials a la seva funció cultural és
suplerta —en bona part— pels
segells petits. No deixa de ser un

símptoma d’anomalia estructural i, en-
cara que també passi en cultures consoli-
dades, sembla més aviat un retorn a un
cert resistencialisme, una reculada en les
possibilitats d’ampliar la base social,
perquè el gran teló d’Aquil·les és la
distribució i la incidència pública dels
llibres publicats. En l’àmbit de l’edició
de teatre, un dels més desemparats del
sector, la desolació contrasta amb el mo-
ment dolç que viu el negoci teatral a
Barcelona.

El segell Riurau editors neix amb el
propòsit d’oferir als lectors més exigents
versions acurades, de qualitat contrasta-
da, d’obres de la literatura universal. La
incorporació de dos dels clàssics teatrals
alemanys més canònics, com són el
Faust, de J. W. Goethe (Francfort, Ale-
manya, 1749-Weimar, 1832), i El príncep
d’Homburg, de Heinrich von Kleist
(Brandeburg, Alemanya, 1777- Post-
dam, 1811), dos monuments colossals
de la literatura dramàtica de tots els
temps, en són una extraordinària carta
de presentació, un miracle en el panora-
ma actual de l’edició de teatre.

Faust és l’odissea d’un savi que, des-
prés d’estudiar-ho tot, s’adona que no
sap res i que té una insaciable necessitat
de joia i d’acció. Desesperat, busca
l’elixir en els sabers prohibits de la

màgia negra i topa amb Mefistòfil, que
ha reptat Déu a fer-lo caure en la
temptació. L’ambició prometeica que
cova el romàntic Faust el duu a acceptar
una aposta arriscada amb el diable:
viurà l’instant sense aturador, anhelant-
ho tot àvidament (el plaer, l’acció, la
glòria). Emprèn així un viatge còsmic,
delirant, en què s’abandona als sentits
més primaris i, a despit de la mala cons-
ciència que el corseca com més va més,
s’endinsa en les fondàries de la infàmia i
el crim. A la fi, exhaust de tants em-
bruixos i prodigis, desitja desprendre-
se’n i tornar a ser humà. A punt de
perdre l’envit, al peu de la fossa, assegu-
ra que la llibertat de veres es guanya
cada dia.

Bigarrada, proteica i complexa, la
tragèdia genial de Goethe s’eleva a les
regions més altes de les tribulacions hu-
manes i, alhora, ens en mostra la
misèria. Desplega la dialèctica entre les
grans categories —Bé/Mal, Déu/Diable,
Ciència/Màgia, Utopia/Veritat— amb
la voluntat de fer-les harmòniques. Ple-
na de substrats, sintetitza esplèndida-
ment tradicions mítiques contraposa-
des: la clàssica i la romàntica, la grega i
l’alemanya, la del sud i la nòrdica.
D’una fantasia desbordant, profètica en
certs aspectes, barreja registres expres-
sius molt diversos, múltiples personat-

ges variadíssims, temàtiques sublims i
grotesques, incomptables espais i temps
del més realista al més fantasiós, i tonali-
tats que van de la transcendència
filosòfica a la ironia o la comicitat més
divertides i irreverents. Les fonts bíbli-
ques en què s’arbora s’entrelliguen amb
un gavadal de referències artístiques i
literàries —Shakespeare, Eurípides,
Byron i un llarg etcètera—, i també d’al·-
lusions satíriques dels corrents filosòfics
i dels ambients intel·lectuals coetanis.

Si Faust indaga sobre la fluctuació
de l’ànima humana entre l’ideal inassoli-
ble i la realitat sempre insatisfactòria, El
príncep d’Homburg exposa, en clau
dramàtica més cenyida, les vacil·lacions
hamletianes d’un home romàntic que
passa del màxim heroisme a la covardia
més indigna. Kleist gosa presentar tot
un general de cavalleria afectat d’un so-
nambulisme enamoradís, transgressor
del codi militar pel delit d’èpica i, enca-
ra pitjor, atenallat per un pànic terrible
a la mort. Tot i que implora mercè i fins
renuncia a l’amor i a la reputació, final-
ment accepta, per punt d’honor, el sacri-
fici reparador.

Goethe i Kleist prefiguren la
irrupció d’una nova era, la del XIX,
en què l’home escindit explora les pro-
funditats de l’ànima. Les seves obres
han estat minuciosament traduïdes, en
un vers dúctil i atractiu, per Jaume
Ortolà, en sengles versions que, bo i
mantenint l’alè de l’original, flueixen
magníficament. Si Joan Maragall, Car-
les Riba, Josep Lleonart o Carme Se-
rrallonga aixequessin el cap, veurien
recompensat l’esforç que van esmerçar
per incorporar els clàssics alemanys a
les lletres catalanes. Llarga vida,
doncs, a Riurau editors!
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Glòria i misèria humanes
FRANCESC FOGUET I BOREU

‘Maletes perdudes’
és el refinament dels
atributs que Puntí
va deixar als contes

Goethe i Kleist prefiguren
una nova era en què
l’home escindit explora
les profunditats de l’ànima
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A ra que tota la informació —i, amb
ella, suposadament, la saviesa— co-
rre per Internet com la pólvora en
una mascletà, serà bo recordar els

prejudicis que Plató va mostrar, al segle IV
aC, respecte als beneficis o maleficis de l’es-
criptura. La font platònica més clara que
posseïm sobre la qüestió es troba, com sap
tothom, en un passatge del diàleg Fedre,
274-275, que inclou el famós mite de Teüt,
segons el qual fixar el pensament en parau-
les escrites és una mala cosa per a la
preservació de la memòria. En aquell “lli-
bre” Plató es mostrava molt més favorable
al diàleg oral com a manera d’assolir un
coneixement perfecte de les coses, que no
pas a favor d’aquests signes —els també
famosos “jardinets d’escriptura”, que fan
pensar en els cal·ligrames de qualsevol
temps, perquè també se’n feien a l’Anti-
gor— gràcies als quals les idees queden fixa-
des, corren de l’un a l’altre sense ser ni
verificades ni contrastades, i acaben configu-
rant una “saviesa” comuna, falsa en tant
que col·lectiva: Plató en deia doxosofia, i
avui en diem, per influència francesa,
“opinió comuna”.

Però no ens desviem. El cas és que Plató
va tornar a discutir la qüestió en una de les
seves Cartes, la setena, arran d’una
discussió sobre els mètodes polítics i
filosòfics del tirà Dionisi el Jove, de Siracu-
sa, fill de Dionís I, tots dos amfitrions de
Plató durant el seu exili sicilià.

L’autoria de les Cartes de Plató ha estat
discutida des de l’època hel·lenística. Procle
les considerava tan apòcrifes com Les Lleis i
La República. Ficino, el gran editor de
l’Opera Omnia platònica a finals del segle
XV, va atribuir a Plató totes les cartes, i
només la primera a Dió siracusà. Cap a la fi
del segle XVII, Richard Bentley les va consi-
derar totes autèntiques; però la Il·lustració
va tornar a ser l’escenari de molts dubtes, i
així va continuar sent el cas durant els dos
primers terços del segle XIX. George Grote,
l’any 1865, va quasi demostrar (sempre ens
movem en terrenys hipotètics, en aquests
casos) que almenys la llarga carta setena i la
vuitena eren autèntiques. Han passat els
anys i els filòlegs continuen discutint l’origi-
nalitat d’aquest corpus epistolar, però la
carta VII sembla haver quedat estàlvia de
tot dubte. Plató l’hauria escrit durant el seu
exili, i, damunt, resulta que és una de les
cartes més importants del seu gènere, de tall
autobiogràfic, una de les més celebrades del
període clàssic de la Grècia antiga.

Avui la trobareu a les llibreries, la setena
i totes les altres —qui sap si algunes no són,
veritablement, elaboracions del període de
l’Hel·lenisme— gràcies a la tenacitat de les
ànimes bones de la Fundació Bernat Metge:
gran empresa fundada per don Francesc
Cambó, seguida amb perseverança pels seus
hereus naturals: Plató, Cartes, introducció,
text revisat i traducció de Raül Garrigasait,
Barcelona, FBM, 2009. La carta setena par-

la en especial de la política tirànica de Sira-
cusa durant el regnat dels dos Dionisi es-
mentats, però hi ha una digressió d’allò més
interessant (341a - 344d) en què torna aque-
ll tema tan car a Plató, és a dir, si el “gène-
re” de la paraula escrita és adient o no per a
la pràctica i la difusió d’un pensament com
cal, amic de la veritat i no de les fantasmago-
ries.

Dionisi més aviat rebutja, com Plató al
Fedre, l’ús de l’escriptura en la mesura que
ell mateix practicava, com és sabut, la filoso-
fia. Considerava que les coses es poden
conèixer per diversos mitjans —noms, dis-
cursos, visions i percepcions—, però que
cap element resulta més adequat per a la
percaça de la veritat que el discurs oral.
L’expressió llatina verba volant, scripta ma-
nent, si hagués estat grega, més aviat hauria
valorat positivament que les paraules volin,
perquè en el seu vol resideix la màxima
garantia de la seva bona elaboració,
transformació i apropament a l’Ideal. Que
no eren també els poetes per al mateix Pla-
tó, seguint Homer, “éssers alats”?

Quan el coneixement és divulgat per

mitjà de paraules i signes, llavors “fan caure
tota persona, com qui diu, en un atzucac i
l’omplen de confusió”. Més encara: “De tot
això es desprèn que, quan hom veu escrits
d’algú, ja siguin lleis d’un legislador, ja si-
guin sobre altres qüestions, cal entendre
que no eren de màxima importància per a
l’autor. Si es tracta d’un home seriós, i si
l’essencial es troba en la part més noble
d’ell mateix [val a dir, la intel·ligència, el
nous: al seu torn la part més noble de
l’ànima per a Plató]; si tot això ho posa per
escrit seriosament, és que no pas els déus,
sinó els mortals mateixos, li han fet perdre
el seny [glosa de les paraules que Paris
adreça a Antènor, a la Ilíada, VII].” Això
eren savis!

Molts segles després de Plató encara ens
hem de preguntar si la transmissió del saber
i, en especial, la producció de saber, no és
cosa que faciliti més aviat el caràcter media-
titzat, lent i pausat del diàleg i de l’oralitat,
que no aquesta proliferació de pàgines infor-
matives que avui envaeixen Internet. Amb
esperit neoplatònic encara ens podem afigu-
rar unes aules de secundària i d’universitat
amb la presència sola de la paraula oral;
màquines cap ni una.

particular, i tot sota la poderosa in-
fluència d’un pare erràtic, que amb
prou feines va estar al seu costat
quan ells eren infants. A partir
d’aquí, per mitjà d’una estructura
d’al·luvió que permet encaixar els
esdeveniments fins a adoptar un vi-
ratge detectivesc a la segona part de
la novel·la, els quatre cristòfols in-
tensifiquen un atzar lògic i, per re-
construir els avatars d’un pare age-
gantat pel seu escapisme, presenten
les seves vides en una cadena d’acci-
dents raonables. Gabriel, treballa-
dor de la companyia de mudances
internacionals La ibèrica, va
recórrer —al costat dels seus entran-
yables amics Bundó i Petroli— la
lluminosa Europa en plena nit fran-
quista.

Amb un zel extrem per no caure
en l’afectació ni robar emocions al
lector, la novel·la narra la soledat,
l’orfenesa, la plenitud vital i una
alegria contrastada pel desarrela-
ment que pateixen una galeria d’im-
migrants espanyols arreu d’Europa
que fan pensar en el volum moral
de la magnífica sèrie titulada Els
castellans, que aquest escriptor va

publicar no fa pas gaire a la revista
L’Avenç.

En un incessant joc de mans na-
rratiu que alterna simulacions, con-
fusions, simetries, canvis de nom,
imatges reduplicades en el mirall,
ties imaginàries, ventriloquia i
orientació coral, els personatges es
multipliquen des del seu mateix inte-
rior i, a través de la riquesa equívo-
ca d’unes veus deliberadament
ambigües, es construeix el fantasme
precís de Gabriel, admirable barre-
ja d’alleujament còmic, tragèdia, i
metàfora especular del ciutadà mig
de la postguerra.

En una prodigiosa catenària na-
rrativa, les imatges es textualitzen i
la novel·la s’aploma en objectes
que tenen la propietat de capturar
l’essència de la vida: un vell Pega-
so, una carta amb el rei de cors, un
colibrí dissecat, una maleta de
cartró, una perruca, o un quadern
de furts cobert per la neu.

Retrat sociològic del franquis-
me, equilibri entre dolor i felicitat,
màgia natural nascuda del malaba-
risme tècnic, recerca dels orígens,
control i passió, enaltiment de la
condició del lector, llibre de rique-
sa polièdrica, Maletes perdudes fun-
da una mitologia, una saga de la
nostra memòria esvaïda, un perdu-
rable catàleg literari d’éssers i es-
tars, de fugides i captures,
d’ambigüitats i certeses conqueri-
des des d’una literatura insuborna-
ble.

“Potser la transmissió

oral del saber

sigui la veritable

garantia del

coneixement”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Una carta de Plató
JORDI LLOVET

En la seva primera

novel·la, en què ha

invertit vuit anys, Jordi

Puntí ha aconseguit crear

un perdurable catàleg

literari d’éssers i estars

des d’una literatura

insubornable. / TEJEDERAS
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