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«INTOCABLE»
Autor: P. POZZO DI BORGO
Traducció al castellà: JAIME
ZULAIKA / Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 232 / Preu: 17,90 €

Una commovedora història
verídica sobre dos homes que
no s’haurien conegut en

circumstàncies normals: un aristòcrata
tetraplègic per un accident de parapent i un jove
algerià dels suburbis, de caràcter difícil i
orgullós, que es converteix en el seu cuidador.
La història de dos intocables: un per la seva
discapacitat i l’altre, per la seva condició social.

«JAUME ROSICH I BASSA»
Autor: PERE BOSCH I CUENCA
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 96 / Preu: 11,50 €

Aquest és el perfil biogràfic de
Jaume Rosich (Pals, 1881 - la
Bisbal d’Empordà, 1953), un
dels referents del catalanisme

conservador al Baix Empordà. Rosich va ser
impulsor d’algunes cooperatives agràries (des del
Sindicat Arrosser de l’Empordà fins la Caixa
Rural de la Bisbal) i també president de la
Federació Sindical Agrària de Girona des del
1918 fins al 1931.
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uan van preguntar a Diògenes per
què demanava almoina a una està-

tua, ell va respondre: «Per exercitar-me en
el rebuig.» Aquesta anècdota, que prefi-
gura la resistència a la frustració que tants
psicòlegs recomanen desenvolupar des de
la infantesa, està recollida a El gos cosmo-
polita i dos espècimens més, de Raül Garri-
gasait (Contravent), un llibre que la ma-
joria d’adolescents considerarien «un
pal», que els filòsofs titllarien de «diver-
tit», i que resulta estimulant per a qualse-
vol lector digne d’aquest nom. A partir
d’un coneixement exhaustiu sobre cada
personatge, Raül Garrigasait obre línies
de treball a partir de l’etimologia, de la
història, de la comparació amb figures de
l’època o de la mitologia, sense descuidar-
se de sotmetre’ls a un escrutini contem-
porani. El segon capítol, dedicat a L’ho-
landès volador de Richard Wagner, inclou
observacions de –o sobre– Pascal, Nietz-
sche, Bakunin i Heine. Si afegeixo que
Garrigasait acaba parlant de turisme, pot-
ser algun lector trobarà que el capítol és
esquemàtic o precipitat. No és el cas. Cito
l’última frase del capítol perquè ningú no
s’enganyi: «Quan coincideixo amb un veí
a l’ascensor, el més probable és que em
surtin de la boca unes paraules que per-
fectament hauria pogut pronunciar ell.»
L’últim capítol, El camaleó català, aborda
la figura de l’assassí de Trotski, que segons
l’autor comparteix amb Diògenes una
tendència a fer teatre i amb l’holandès
volador una existència nòmada (s’entén
que em refereixo a Ramon Mercader, no
pas al creador de l’Exèrcit Roig). Heus
aquí un llibre estrany, que es complau a
construir paradoxes i a relacionar con-
ceptes aparentment llunyans. En assajos
molt més extensos hi he trobat un nom-
bre molt menor d’idees originals. Si Zyg-
munt Bauman ha fet triomfar el concepte
dels temps líquids, és, com sosté Garriga-
sait, perquè ha pastat les seves metàfores
«amb l’obstinació d’una mula». El gos cos-
mopolita..., en canvi, suggereix cent qües-
tions en quinze pinzellades i, de tants ca-
mins com obre, pot ser que s’esfilagarsi
en la memòria dels lectors que no tinguin
el coratge de rellegir-lo. Potser Diògenes
el cínic dictaminaria que el problema de
Garrigasait és que no tracta els lectors
com a mules, és a dir, que renuncia amb
orgull al dubtós honor de l’èxit.

Q

El gos, l’holandès i
Ramon Mercader

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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n home invisible és l’únic llibre que
Ralph Ellison (1914-1994) va publi-
car en vida. Aquesta obra va guanyar

el National Book Award de 1953, un dels pre-
mis més prestigiosos de la literatura nord-ame-
ricana, però de seguida es va poder ponderar
que aquesta no només era una bona novel·la
més, sinó una fita indiscutible de la narrativa
occidental, una marca indefugible a l’hora
d’expressar què ha significat viure el segle XX i
sentir un dels seus problemes primordials: el de
la identitat individual i col·lectiva. Superficial-
ment podria dir-se que Ellison escriu una no-
vel·la sobre el racisme als EUA durant l’arrenca-
da del passat segle, i així és: un narrador sense
nom –«Sóc un home invisible», comença
dient– desplega des del pròleg la història de la
seva vida, ara que tot sembla ja dat i beneït,
quan gaudeix d’aquesta invisibilitat angèlica
des d’un soterrani il·luminat amb més de mil
bombetes, totes alimentades amb electricitat
robada. ¿Com hem arribat fins aquí, però?
Vint-i-cinc capítols es dedicaran a desgranar la
vida d’aquest noi negre, sensible i noble, que es
va veure empès a la marginalitat per culpa dels
prejudicis racials i finalment fins al radicalisme
polític més forassenyat. Abracem la dècada
dels anys vint i trenta, però fet i fet és com si es-
tiguéssim en ple segle XIX: aquella invisibilitat
del negre marginat, aquella necessitat de reco-
neixement, d’afecte, interacció i dignitat que
experimenta el protagonista –i que li és negada
de continu, o només concedida per raons ins-

U

Invisibilitat tràgica
Un gran clàssic de la literatura nord-americana

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

RALPH ELLISON
(Oklahoma City, 1914 – Nova York, 1994) és
un dels noms més llegits de la literatura
nord-americana del segle XX. Només va
publicar aquesta novel·la en vida –va treballar
més de quaranta anys en la seva continuació–,
a més d’alguns aplecs d’assaigs sobre jazz i
literatura.

«UN HOME INVISIBLE»
Autor: RALPH ELLISON
Traducció: DOLORS UDINA
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 620 / Preu: 29 €

Novel·la sobre la discriminació racial a la
societat nord-americana de principis del
segle XX.

LLIBRES
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«UN HORT PER SER FELIÇ»
Autor: MARC ESTÉVEZ BOSCH
Editorial: ARA
Pàgines: 200 / Preu: 22,90 €

El cultiu ecològic s’està
escampant com una taca d’oli.
Aquest llibre us proposa
convertir casa vostra en un

autèntic jardí comestible, contemplar el ritme de
la natura i menjar sa. Enciams als balcons,
tomàquets als terrats, carabasses al jardí i
maduixots al pati del darrere. Horts urbans,
horts familiars i horts a les escoles, un recull
d’experiències, propostes i consells.

«LA NIT DEL CAÇADOR»
Autor: DAVIS GRUBB
Traducció: MARTA PERA
Editorial: VIENA
Pàgines: 288 / Preu: 19,80 €

Extraordinària combinació de
realisme social i faula gòtica,
La nit del caçador deu el seu

encant aterridor tant a l’estranya atmosfera que
sap crear Davis Grubb (Moundsville, Virgínia,
1919-1970), enrarida i onírica, com al seu
suspens pervers, propi de la millor novel·la negra
americana de l’època. Una novel·la que
posteriorment es va convertir en film de culte.

«VIATGE PEL MEU PAÍS»
Autors: JOAN GARÍ / JOAN
ANTONI VICENT
Editorial: EDITORIAL 3 I 4
Pàgines: 384 / Preu: 48 €

L’any 1962, Joan Fuster
publicava El País Valenciano,
una exploració del País

Valencià estructurada en vuit itineraris. Aquest
2012 han passat 50 anys de la publicació
d’aquell llibre, 90 del naixement de l’escriptor i
20 de la seua mort. Viatge pel meu país és un
homenatge a la seva figura, així com a la seua
obra i a les seues idees.
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Amb Un home invisible Ralph Ellison va
guanyar el National Book Award de 1953.

trumentals, alguns blancs l’usen per sentir-se
moralment superiors–, no és res més que una
de les exigències fonamentals de l’ànima hu-
mana. Així, la deriva violenta que emprèn el
protagonista (a través de La Germandat: el Par-
tit Comunista) no és sinó l’expressió d’aquesta
carència: ¿quantes coses ens pot ensenyar so-
bre la violència pretesament política de molts
grupuscles radicals en les nostres societats, dels
gihadistes als joves sense feina? ¿No són els
nostres homes invisibles, i no són les seves ac-
cions demandes enceses de visibilitat? La no-

vel·la transcendeix la problemàtica purament
negra –racista– i s’endinsa en l’universal humà
d’una manera demoníaca, tràgica, donant la
volta al tòpic de l’obra de formació (La munta-
nya de la màgia negra, podríem parodiar el títol
de l’obra de Thomas Mann). D’aquí que molts
dels seus episodis siguin simbòlics, és a dir, que
no sabem si llegir-los d’una manera literal
–com si fos una novel·la realista o naturalista– o
imaginant-nos que l’autor ha accentuat els co-
lors i les situacions, tot per immergir-nos més
en el desastre: això fa que el llibre tingui un to

únic, descarnat i horrible en molts dels seus epi-
sodis, els quals no sabem si interpretar metafò-
ricament o llegir com a crònica periodística.
¿Com entendre la cerimònia de graduació de
l’heroi innominat, qual se l’obliga a combatre
en un ring de boxa amb els ulls embenats, da-
vant de la presència d’una bella dona jove blan-
ca i nua, tot perquè els blancs contemplin l’es-

pectacle grotesc del combat i l’excitació visible
dels joves adolescents? Això fa de l’obra d’Elli-
son una lectura singular, que no té molts dels
elements de la literatura nord-americana (la
crònica realista de denúncia: Steinbeck) però sí
el poder simbòlic de la literatura russa, per ex-
emple, així les Memòries del subsòl de Dosto-
ievski, obra ineludible. Novel·la escrita entorn
d’algunes metàfores bíbliques (Jonàs i la bale-
na), del culte al jazz (que dóna una cadència i
una densitat especial al seu estil) i de l’esperit
nord-americà (del puritanisme a la confiança
individualista). Un llibre fonamental, servit en
català en una traducció fantàstica: el viatge
sense assossec ni destí d’un Ulisses negre.

«‘Un home invisible‘ és
l’únic llibre que Ralph
Ellison va publicar en
vida, una fita de la
narrativa occidental»




