
No és una narrativa, per massa humanista i reflexiva, que hagi causat un impacte 
extraordinari, que pugui seduir un gran nombre de lectors, però calia aplegar-la, 
per la singularitat, per la importància històrica i per la potència del seu llenguatge, 
i així poder situar l’autor en el mapa literari català. Cossetània Edicions recull en 
un volum els relats de Josep A. Baixeras (Tarragona, 1927-2008), advocat i polític 
que marcà la vida cultural de la seva ciutat, durant la postguerra, i que va fer una 
carrera irregular, amb un llarg període de silenci –del 64 al 94: trenta anys!– causat 
pel seu activisme polític.

Narrativa breu aplega quatre reculls de contes i una narració esparsa i serà el 
primer d’una sèrie destinada a editar la seva obra completa. El recull Perquè no és 
premi Víctor Català del 1959. Els altres tres són Perquè sí (1957), Calipso (1960) i 
Contes menestrals (2008). Perquè sí aplega tres contes de tècniques diverses i veus 
narratives diversificades. Perquè no consta de nou contes, cinc des quals retraten 
la societat de l’època 
en l’ambient de ciutat 
provinciana. En aquest 
llibre, l’escriptor inicia 
el mite de Castellet, 
que es desenvolupa al 
llibre posterior, Calipso, 
i que arriba al clímax 
a la novel·la L’anell al 
dit (1964). Castellet, el 
cosmos literari de gran 
part de la narrativa de 
Baixeras, amaga una 
ciutat real, Tarragona. 
I a Contes menestrals 
manté els temes de 
base de l’obra anteri-
or –l’ésser humà i els 
seus conflictes, l’amor, 
la mort, la intriga política, la hipocresia, el bé i el mal, la transcendència...–, conti-
nua amb la bipolarització entre humor i crítica i incorpora tècniques noves, amb un 
llenguatge més directe i cru.

El compromís humanístic és –escriu Lurdes Malgrat a l’estudi introductori, “Josep 
A. Baixeras: la narrativa del refinament”– un dels eixos de la prosa de ficció de 
Baixeras. L’estudiosa recorda que els crítics l’han qualificat d’esquemàtic, irònic, 
cultista, intel·lectual, filosòfic i escèptic.

En la narrativa breu de Baixeras, diu Lurdes Malgrat, trobem els fonaments del 
conjunt de la seva obra literària amb un estil característic basat en la ironia, i sobre 
aquesta ironia basteix diversos nivells de lectura que van des de la senzillesa de 
la trama argumental de la història fins al significat de fons contingut en el domini 
del llenguatge i en el teixit de referents literaris i extraliteraris que són proposats al 
lector des de la complicitat.

Com a conclusió, l’estudiosa afirma que, al costat d’una obra de to realista, 
trobem el tractament culte dels temes amb un enfocament dialògico-conceptual 
d’encuny jesuític; una presa de posició escèptica per part dels personatges i de la 
veu narrativa, aconseguida gràcies a l’ús incisiu de la ironia, per tal de bastir una 
crítica social o humanista, de tall existencialista; i la transformació del món, de les 
situacions i dels personatges retratats mitjançant l’experiència poètica que destaca 
Joan Triadú, que transcendeix, mitifica i poetitza el text literari i que fa possible la 
presència “conscient de l’inexplicable”.

 Lluís Bonada
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Cossetània vol situar el narrador Josep A. Baixeras 
al mapa, amb l’edició de la seva obra completa

Josep A. Baixeras (Tarragona, 1927-2008) va escriure quatre re-
culls de relats, ara aplegats en un volum.
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Catalanització excessiva
El Diccionari de la literatura catalana 
amaga que Manuel Andreu i Fontirroig 
(Palma, 1898-1976), novel·lista, drama-
turg i poeta, va escriure novel·les, obres 
de teatre i poesies en castellà.
 
Mònaco, una gran ciutat
Gràcies a l’aportació personal de la 
traductora, Carme Arenas, els lectors 
d’El cementiri de Praga es pensaran 
que Mònaco formava part de les ciutats 
europees de més pes, a final del segle 
XIX, al costat de París, Dresden, Berlín, 
Viena i Sant Petersburg: un dels perso-
natges parla de la influència dels carbo-
naris italians sobre Europa i n’esmenta 
algunes de les ciutats més importants. 
Sí, Eco escriu Monaco, però no es refe-
reix pas a la vila mediterrània que dóna 
nom al principat dels Grimaldi, sinó a 
la ciutat alemanya de Munic. Munic, en 
italià és Monaco. 

Atribució falsa
La contracoberta de Moderato canta-
bile, de Marguerite Duras, text publicat 
pel Club Editor a la col·lecció “Butxaca 
1984” recorda que, segons que va dir 
la revista Rivarol el 1958, la novel·la 
pot definir-se com una Madame Bovary 
reescrita per Béla Bartók. L’actual edi-
ció francesa de la novel·la, publicada 
per Les Éditions de Minuit, reprodueix 
fragments de deu crítiques i una és de 
Rivarol, però no hi trobem pas el frag-
ment triat pel Club Editor. El fragment el 
trobarem a la citació anterior, signada 
per Claude Roy i publicada al diari Libé-
ration aquell mateix 1958. 

Gangrena gangrenada
El Gran Diccionari 62 de la llengua ca-
talana va veure que el sentit figurat de 
gangrena, tal com el definia Fabra (“cor-
rupció moral”), era coix; calia afegir-hi 
que aquesta corrupció moral, per a ser 
qualificada de gangrena, havia de ser una 
corrupció moral “que amenaça d’envair la 
societat”. Els dos DIEC, cal dir-ho?, man-
tenen gangrenada la definició. 

1395ET085-FET.indd   11395ET085-FET.indd   1 02/03/2011   18:07:2302/03/2011   18:07:23


	1395ET085

