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«MEMÒRIES D’UN SOMNI»
Autor: AMADEU CUITO
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 320 / Preu: 20 €

Advocat i economista, Amadeu
Cuito pertany a una família
compromesa amb la cultura i
la política catalanes. Exiliat de

ben petit, passa a formar part del moviment
antifranquista de la mà de Josep Pallach. En
acabar la carrera, es trasllada als Estats Units. A
partir de 1962, entra en contacte amb els
principals protagonistes de l’oposició espanyola.
Seran anys d’apassionada activitat política.

«L’ACABADORA»
Autora: MICHELA MURGIA 
Traducció: MERCÈ UBACH
Editorial: PROA
Pàgines 224 / Preu: 17,50 €

Maria Listru té sis anys, tres
germanes grans i una mare
pobra i viuda. Viu en un poble

de l’interior de Sardenya, durant els anys
cinquanta. La modista del poble és una viuda
sense fills que no es va arribar a casar mai. Entre
la nena i la modista es teixeix un singular vincle
maternofilial, només possible en una cultura
com la de Sardenya.
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l romànic va durar tres segles, el Re-
naixement no va arribar a dos, el ro-

manticisme es redueix a unes quantes dè-
cades. Els vols low-cost i la globalització
d’internet han accelerat el procés, de ma-
nera que els moviments culturals se suc-
ceeixen cada vegada més de pressa. Avui
dia, la velocitat és tan alta que reconèixer
que formes part d’un moviment significa
que has arribat tard. El moviment hipster
deu ser el primer d’una nova sèrie: no va
néixer de cap i de nou, sinó com l’eco
d’un moviment anterior, i els seus mem-
bres rivalitzen a l’hora d’enterrar-lo.
L’única opció plausible és la de precursor.

Els lectors d’aquesta columna deuen
haver observat que, d’un temps ençà, en-
tre els menors de trenta anys abunden els
texans estrets, les dessuadores amb capu-
txa, les camises de quadres, les gorres irò-
niques, la bijuteria gegant, el rímel abu-
siu, els tatuatges en forma d’estrella.
S’aprecia una resurrecció de l’estètica de
pel·lícula pornogràfica, o sigui, retrats es-
til Polaroid de nois amb bigoti i jerseis de
llana que els van petits. Altres característi-
ques hipster són la tendència a asseure’s a
terra, a cargolar la llengua a les fotogra-
fies, a menar bicicletes sense canvi de
marxa, a conrear el kitsch caucàsic, a ido-
latrar la pel·lícula Academia Rushmore i les
cançons de Belle and Sebastian.

La visió dels hipster varia segons l’ob-
servador. Poden ser uns nois intel·ligents
i polisaturats, uns nostàlgics de les sèries
familiars, uns fashion victims amb ínfules
de coolhunters, uns professionals a l’hora
de fer-se l’interessant, uns lectors de Sla-
voj Zizek, una variant cool de l’estupidesa
urbana, una còpia d’una còpia, una mena
de neobohèmia postindie. En tot cas, tot-
hom està d’acord que els hipsters odien els
hipsters.

L’acta de defunció del moviment arri-
ba traduïda per l’editorial Alpha Decay:
¿Qué fue ‘lo hipster’? Una investigación so-
ciològica, a càrrec de Mark Greif. Recull
debats, reflexions i articles, la majoria
contradictoris, sobre un moviment que
tothom dóna per acabat. Hi ha aproxima-
cions culturals, és clar, però també políti-
ques, postcolonials, econòmiques i urba-
nístiques. Val la pena llegir-ho, ni que si-
gui perquè part del que succeirà demà al
nostre carrer és el que va passar ahir a No-
va York.
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Arqueologia de
demà
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egons ens explica Alain de Botton a
Com canviar la teva vida amb Proust, la
frase més llarga de La recerca del temps

perdut, situada en el cinquè volum de la novel-
la, arribaria a la llargària de quatre metres.
Maurici Serrahima, en aquest petit volum de-
dicat a la figura i l’obra de Proust, és capaç de
mostrar-nos amb gran encert, amb erudició
afinada i precisió entusiasta, tots els ets i uts de
l’obra del gran novel·lista francès, un dels ti-
tans literaris del passat segle. Sens dubte A la re-
cerca del temps perdut és una de les obres pitjors
llegides de la literatura: són molts els que diuen
haver-la llegit sense haver passat de les prime-
res pàgines, abassegats davant del devessall
d’emocions, percepcions, meandres i imatges
palpitants que nodreixen aquesta novel·la sin-
gular, un dels projectes intel·lectuals més grans
que mai hagi escomès cap creador (m’atrevei-
xo a apuntar que l’obra de Proust supera l’inte-
rès purament literari i entra en la dimensió filo-
sòfica, moral, en una reflexió sobre l’home i el
temps que l’emparenta amb Kant, o amb Hei-
degger, i crec que els supera). Fins ara mateix no
comencem a tenir una edició llegidora d’A la
recerca… en la nostra llengua, després de la pro-
vatura de Jaume Vidal Alcover –tot i l’emprem-
ta que Proust va deixar, d’una manera o d’una

S

Serrahima i el
temps perdut
Es reedita un magnífic assaig de Maurici Serrahima sobre
l’obra de Marcel Proust

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

MAURICI SERRAHIMA
Barcelona, 1902-1979. Autor d’una obra
extensa, Serrahima va ser advocat i un
catalanista destacat. Va reflexionar sobre l’art
de la novel·la (La crisi de la ficció, 1965) i sobre
la prosa catalana (Dotze mestres, 1972).

«MARCEL PROUST»
Autor: MAURICI SERRAHIMA
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 124 / Preu: 12 €

Assaig sobre l’obra i la figura de Marcel
Proust, un dels autors més celebrats del
segle XX.
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«EL CAS DEL FALS
ACCIDENT»
Autor: JORDI SIERRA I FABRA
Editorial: ESTRELLA POLAR
Pàgines: 232 / Preu: 15 €

La vida de la Berta fa un gir
inesperat. El seu pare, detectiu,
pateix un terrible accident de

cotxe que acabarà sent un intent d’assassinat.
Però, qui el voldria assassinar i per quin motiu?
La Berta haurà de resoldre els tres casos que
portava el seu pare abans que l’assassí ho torni a
intentar. Tres casos rere els quals s’amaga el
culpable.

«PA, CROSTA I MOLLA»
Autora: ASSUMPTA MONTELLÀ
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 152 / Preu: 15 €

Les dones sovint són invisibles,
i a la història, també. Pa, crosta
i molla és un conjunt de
vivències de la Guerra Civil a la

comarca de les Garrigues, però amb mirada
femenina, des de la quotidianitat de la
rereguarda. Recull del testimoni de tretze dones,
sense l’èpica de la batalla, malgrat estar en
primera fila quan cauen les bombes. Les seves
històries són menudes, anònimes, senzilles...

«EL BLOG DE LOLA PONS»
Autora: TERESA ROIG
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 408 / Preu: 20 €

La Dolors és una noia
vergonyosa, divertida,
cagadubtes, ingènua i
eixelebrada que viu al Raval.

Té una mare hipocondríaca, un pare que és un
sant, un germà gai que fa de broker a Londres i
una àvia senil que hi toca més que ningú. Tot i
que procura no perdre mai el sentit de l’humor,
no té parella estable, ni una feina que l’ompli, i
tampoc no està gaire contenta d’ella mateixa.
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Marcel Proust.

altra, en l’obra d’escriptors catalans com Josep
Pla, Sagarra o Villalonga. Hi ha una molt bona
traducció de Contra Saint Beuve, i de Combray,
aquesta amb excel·lent versió recent de Josep
Maria Pinto. L’encert en la recuperació
d’aquesta obra de Serrahima passa perquè l’in-
terès que Proust mereix a casa nostra sembla
que és ara més acusat que mai, potser a causa
d’aquestes noves edicions tan llegidores, que
aconsegueixen fer-nos tastar l’enormitat literà-
ria de l’escomesa proustiana. Qui vulgui fer un
primer pas en l’obra d’aquest autor pot llegir
aquest petit volum de Serrahima, que aconse-
gueix explicar amb gran perspicàcia en què

consisteix la novetat de Proust, on recau la ver-
tadera revolució literària que va consumar amb
la seva obra. Serrahima no fa impressionisme:
la seva no és l’obra d’un crític que ho deixa tot a
la subjectivitat de les impressions que li provo-
ca el que llegeix; no, Serrahima és sistemàtic:
després d’algun breu apunt sobre la vida de Pro-
ust, tanca la seva reflexió en l’obra que l’ocupa,
reflexionant sobre la novetat que suposa la in-
venció d’un narrador ben particular que l’autor
va saber fer-se seu després de moltes provatu-
res. Explica Serrahima que la gran troballa lite-
rària de Proust és el tipus de narrador que va sa-
ber apropiar-se, i que li permetia donar «la

imatge sencera del seu ‘jo’ unida a la del seu
‘temps perdut’. És a dir, no sols la dels homes i
dels fets externs que duia registrats en la memò-
ria, sinó també la de totes les reaccions que en
cada cas produïa en ell el fet de contemplar-
los». El millor del llibre de Serrahima, doncs, re-
cau en la seva capacitat per explicar-nos, així,
amb tots els matisos i a partir del text proustià,

la singularitat del seu geni, la recerca d’aquest
narrador a través dels anys i de les primeres ver-
sions, les que van acabar culminant en aquesta
obra que va quedar inconclusa. L’homenatge a
Proust també recorre la reflexió, ja que és im-
possible reflectir tot l’abast de la personalitat de
l’obra sense alhora saber-ne destacar els valors
humans, fonamentats en la humilitat, la limi-
tació assumida, la poquesa d’una sola persona-
litat transcendida cap a una visió superior que
també li va permetre mostrar-se exemplar da-
vant de la persecució del capità Dreyfuss. En fi:
una obra crítica emocionant i lúcida, travada a
més amb un llenguatge que remet directament
a les lliçons del mestre.

«Serrahima aconsegueix
explicar amb gran
perspicàcia on recau la
vertadera revolució
literària de Proust»
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