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«MARIONETTE O L’AMIGA
DE ROUSSEAU»
Autor: JOSEP BULDÓ
Editorial: VIENA
Pàgines: 112 / Preu: 14 €

A Marionette o l’amiga de
Rousseau –finalista de la XXV
edició del premi de novel·la

curta Josep M. Casero– l’autor construeix la
trama de ficció a partir de fets reals explicats per
Jean-Jacques Rousseau a les seves Confessions.
L’òpera prima de Josep Buldó, llicenciat en
filosofia, apareix justament en el 300 aniversari
del naixement del filòsof.

«EL CRIT DE L’ÒLIBA»
Autora: PATRICIA HIGHSMITH
Traducció: FERRAN RÀFOLS
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 320
Preu: 22 €

Quan l’enginyer Robert
Forester, divorciat de poc,

deprimit i establert en una petita localitat de
Pennsilvània, comença a espiar la jove i
aparentment feliç Jenny Thierolf a través de la
finestra de casa seva, res no fa pensar que
aquesta distracció innocent pugui acabar
convertint-se en una obsessió.
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ocs oficis resulten tan enigmàtics
com el de director editorial: ha de

llegir llibres i crítiques, ordir campanyes
publicitàries, formar jurats, escriure sola-
pes, consolar escriptors, triar cobertes, ne-
gociar amb agents literaris, elegir famílies
de lletres, viatjar amunt i avall, inventar
col·leccions, treballar amb periodistes i
traductors, amb impressors i distribu-
ïdors, i tot plegat –si pot ser– sense perdre
diners. Amb Memòries confidencials d’un
editor (Edicions 62), Josep Maria Castellet
ens ha obert una mica els ulls sobre
aquesta feina.

Als anys seixanta, Edicions 62 es va
proposar ser una editorial normal en un
país que era molt més anormal del que és
avui. No hi havia escola ni mitjans de co-
municació en català i «un percentatge
important de llibres en català es publica-
ven sense contracte d’edició». Edicions
62 va decidir crear l’imaginari que faltava
a còpia de col·leccions d’art, de música,
d’història, de literatura, fet que va provo-
car maldecaps comptables i empresarials.
Castellet recorda amb afecte els gestors
que, més enllà d’efervescències genialoi-
des, es van esforçar per fer quadrar els nú-
meros en temps hostils.

Molts aspectes han canviat en aquests
darrers cinquanta anys. Per exemple, po-
ca gent del món de la cultura podria dir,
avui dia: «A Barcelona no tenia amics cas-
tellans.» Una de les anomalies que palesa
el llibre és que des dels anys seixanta un
cert nombre de persones han tingut res-
ponsabilitats editorials –culturals– sense
interrupció: Oriol Bohigas, Joaquim Mo-
las, i també Jorge Herralde, Beatriz de
Moura, Esther Tusquets. Aquells joves so-
bradament preparats es van trobar molta
feina per fer, i en molts casos la van fer
bé, tan bé que va passar prop de mig segle
sense relleu generacional. Una de les dè-
ries més curioses de Josep Maria Castellet
és la de classificar els protagonistes de les
seves memòries a partir de la biotipologia
establerta per Ernst Kretschmer. Segons
aquest psiquiatre alemany, Max Cahner
pertany al tipus atlètic –vitalista i resolu-
tiu–, mentre que Francesc Vallverdú és
pícnic –cara ampla, extremitats curtes,
humor variable– i el mateix Castellet per-
tany al grup dels astènics: «Amaguem les
nostres deficiències sota l’autoconsidera-
ció de gent sensible.»
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La intrahistòria
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iquel Geronès és gras, no va estu-
diar, no li agrada llegir, ha treba-
llat sempre de comissionista, co-

mença a ser vell i el cos se li va degradant, és vi-
du. Ester, la seva dona, va morir d’accident fa
trenta-dos anys. N’han passat trenta-dos més.
Amb Rita, la dona amb qui va ajuntar-se des-
prés –no va saber mai gaire per què– les coses
no van acabar de funcionar del tot. Hi va haver
també Agnès, la seva cunyada, una relació se-
creta i intermitent, estroncada, i, més tard, Te-
resa i Patrícia, més que res dues possibilitats
que no va ser capaç d’acabar de concretar, com
diria ell, i les veïnes lesbianes, i les secretàries
d’oficina de quan era més jove, que no tenen
ni nom, i, encara, les russes d’Alacant, que no
eren russes necessàriament, que tampoc no ho
feien de franc i que va tractar sobretot a l’època
que va ajuntar-se amb Peris, un dels moments
més tèrbols i més innobles de la seva vida mes-
quina. Perquè, de fet, tota la vida de Miquel
Geronès és plena de coses innobles, vessa de
mentides que no ha dit i que tampoc no s’ha
dit fins ara, de resignacions i de covardies i de
veritats no assumides: comèdia. Brollen du-
rant les vuit hores d’un divendres plujós, en
què arriba a casa cansat i abatut, després d’ha-
ver estat treballant tot el dia. Els lectors desco-
brim un home mediocre, sense il·lusions, pit-
jor encara: un ni tu ni vós, un home del nostre
temps, vulgar com tots, mal parlat, més groller
que molts, que ha deixat fer, que ha anat pas-
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Un fons ben trist
A «En caure la tarda», Jordi Coca recupera l’home cansat i
abatut de «Cara d’àngel»

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

JORDI COCA
(Barcelona, 1947) va començar la seva carrera
d’escriptor l’any 1971 amb Un d’aquells estius
(Els Lluïsos). D’aleshores ha conreat el gènere
novel·lístic i també l’assaig sobre temes
teatrals i literaris. Ha obtingut nombrosos
premis, entre els quals el Premi Nacional de la
Crítica i el premi Sant Jordi de novel·la.

«EN CAURE LA TARDA»
Autor: JORDI COCA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 224/ Preu: 22,50 €

Plou, plou de manera constant. Miquel
Gironès té seixanta-quatre anys i fa molt
temps que viu sol. Com un Robinson urbà,
és el testimoni desencisat d’un món bastit
amb mentides i sense perspectives de futur.
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