
Josep Pous i Pagès (Figueres, 1873-Barcelona, 1952), l’autor de la celebrada novel·la 
La vida i la mort de Jordi Fraginals (1912), no era autor d’una sola novel·la important. 
N’hi ha una segona que també és excel·lent, Revolta, publicada el 1906, a Barcelo-
na. Però els editors no ho han considerat així i per això ha patit una discriminació 
clara. L’única reedició és del 1980 (Pleniluni), però no era filològicament fiable, a 
causa de les excessives intervencions textuals i esmenes. Finalment, una editorial 
de prestigi, Adesiara, ha decidit rescatar-la, bo i aplicant, al text del 1906, els crite-
ris filològics de transcripció i edició de textos habituals en aquesta mena d’obres 
amb l’objectiu, diu l’editorial, de conservar la genuïnitat i els trets col·loquials amb 
què Pous, intencionadament, va 
caracteritzar els personatges 
de la novel·la, i en especial el 
protagonista, el mistaire Gori.

Com diu M. Àngels Bosch, 
biògrafa de l’escriptor, en la 
introducció, Revolta és un ma-
nifest ètic contra l’abús de po-
der; denuncia les lleis que no 
s’ajusten a les necessitats de 
l’home i defensa la tesi que a 
un augment de la llibertat apa-
rent pot seguir una disminució 
de la llibertat real.

En Gori és mistaire d’ofici i 
a la ratlla dels seixanta, l’estat 
declara monopoli la fabricació 
de mistos i a partir d’aquí pas-
sa a fer un ofici clandestí, per-
seguit per la justícia.

L’autor narra els darrers anys 
de la vida d’en Gori. De capítol 
en capítol, vuit en total, es va restringint la llibertat del personatge. Els persegui-
dors –l’estanquer, els carrabiners– acorralen la presa, un pobre vell, a la barraca on 
amaga la mixtura, i la tragèdia es precipita.

Per a M. Àngels Bosch, la novel·la s’inspira en el sentiment de rebel·lió de l’home 
de bona fe contra les lleis de la societat que limiten l’esperit d’iniciativa i amenacen 
la pròpia individualitat. “L’obra porta –diu la filòloga– un cert missatge anàrquic, 
amb el qual la majoria dels escriptors catalans, Maragall, Coromines, Iglésies, etc., 
s’identificaven”.

Pel que fa a l’estil, Pous es val de les tècniques del naturalisme i del verisme, 
influït per l’obra de Giovanni Verga. Pel que fa a la llengua, des de Barcelona va ser 
criticat pel seu “empordanisme literari”, en paraules de Manuel de Montoliu, crític 
d’El Poble Català.

El relat va ser traduït a l’alemany pel romanista Eberhard Vogel el 1910 amb el 
títol Gori der Rebell. El traductor envià a Pous 24 crítiques del llibre aparegudes en 
diaris i revistes alemanyes i suïsses. La novel·la fou qualificada de “tragèdia en pro-
sa de la vida catalana” pel full literari del diari liberal National Zeitung, de Basilea, i 
de novel·la popular per Der Bund, de Berna. Les crítiques més favorables coincidiren 
a comparar en Gori amb l’heroi alemany del temps de la Reforma, Michael Kohl-
haas, de la novel·la de Heinrich von Kleist, pel que hi ha de lluita de l’individu contra 
l’estat. Un altre aspecte remarcat per la crítica alemanya és el llevat revolucionari 
del protagonista. La majoria de les crítiques coincidiren a elogiar el cop de vista 
penetrant de Pous per a capir els instints humans.

Lluís Bonada
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Rescatat, amb totes les garanties filològiques, 
el relat ‘Revolta’, obra de Pous i Pagès del 1906

Retrat de l’escriptor empordanès Josep Pous i Pagès 
dibuixat al carbó per Ramon Casas.
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Estalvi
El Diccionari de la literatura catalana 
entra l’escriptor Francesc Bahamonde 
i Sessé (València, 1750-1805), però 
amb el segon cognom mal escrit, Sesé, 
com fa Enciclopèdia.
   
Sant Jordi espuri
Els autors del llibre La cultura catalana, 
d’Editorial Base, Ferran Aisa, M. Lluïsa 
Pazos i Jaume Sobrequés i Callicó, 
diuen que Jaume Cabré guanya per 
segona vegada el premi Sant Jordi del 
2011 amb la novel·la Jo confesso, cosa 
que no és certa.

Mals pensaments
L’Hébuterne de l’edició Random House 
Mondadori-Carme Arenas d’El cementiri 
de Praga, d’Umberto Eco, diu: “Compte 
que estic pensant en les fantasies que 
circulen sobre un complot jueu per a 
la conquesta del món!”. Segons Um-
berto Eco, diu: “Compte, que no estic 
pensant (“badate, non sto pensando”) 
en les fantasies que circulen sobre un 
complot jueu per a la conquesta del 
món!”.

Funcions de més i de menys
El DIEC2 ha afegit, a l’article “funció”, 
la clorofíl·lica, la psíquica, la contínua, 
la d’estat, la d’ona, la de densitat de 
probabilitat, la de distribució, la de 
partició, la de risc, la de versemblança, 
l’holomorfa, la indicadora, la inversa, 
la meromorfa, la primitiva d’una funció 
donada, la racional, la sesquilineal, 
la transformada, la gramatical, la se-
màntica, la sintàctica, l’apel·lativa, la 
denotativa, l’emotiva, la fàctica, la me-
talingüística, la poètica i la referencial. 
Però s’oblida de la pública, recollida 
pel GD62 (“conjunt d’activitats enca-
minades a satisfer l’interès públic, que 
poden classificar-se en activitats de se-
guretat, de servei públic i de foment”) 
i per Enciclopèdia (“funció que acom-
pleixen els organismes, les autoritats, 
els agents i els auxiliars del poder 
públic”).
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