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tetisme, com si calgués explicar
els forats vertiginosos dels desenganys juvenils del protagonista a
partir dels infortunis tràgics que
va acumulant: la seva primera dona avorta i se suïcida després
d’haver-se separat; la seva filla és
violada; el seu fill ataca el culpable, l’empresonen i, al cap de
quinze dies, es penja; una empleada fa un desfalc a la clínica
—molts d’anys després, coincideixen a la manifestació d’un Onze de Setembre—; tanta desgràcia acaba afectant les relacions amb la seva segona dona i es
divorcien i, al final, com a conseqüència d’una venjança que es
va forjant al llarg dels capítols
que actuen de contrapunt de la
història principal, en un poble nudista de la costa es produeix una
mena de duel mortal inversem-

Joan Carreras mostra
en el premi Sant Jordi
perícia per enllaçar
accidents fatals

blant amb un got ple de verí. Si
Marià Solvell no s’ha assabentat
de res del que s’esdevenia al carrer potser és perquè ja tenia
prou feina entomant el que li passava a casa.
Carreras posseeix prou perícia
per lligar tants d’accidents fatals,
però això no exclou que el lector
tingui la certesa que ha triat una
fórmula errònia per dotar de cos,
solidesa i emoció narrativa el
curs de l’argument, com si la
presència de tanta tragèdia
majúscula fos una argúcia per embellir la novel·la i ocultar que el
misteri del drama íntim del protagonista és que el contagi del mediocre l’ha devorat, i que tots els
anys viscuts només li han servit
per constatar la vacuïtat de totes
les coses.

nes que el nihilisme domèstic
del personatge. Si al principi
veiem un home libidinós, a poc a
poc s’infiltren en el relat els presagis de la mort d’un individu
que fa bona la idea que els lectors no empatitzen pas sempre
amb personatges virtuosos. La
decadència de Sabbath, la tortura d’uns claus lancinants que el
lliguen al seu present, deixa entreveure, com més va, uns fils tènues que l’estintolen a algun
principi moral.
Se sol considerar aquesta novel·la una de les millors de Roth,
aquella que el va situar en la
plèiade de la narrativa nord-americana jueva (cal que ens integrem en la societat on som?, què
passa si ho fem?), i realment hi
trobem la mateixa qualitat que hi
ha en llibres posteriors com Pastoral americana, Em vaig casar
amb un comunista i L’animal moribund. Potser fins i tot hi ha alguns aspectes, entre despacientats i atrabiliaris, que la converteixen en una obra de culte. Roth
la va escriure després del divorci
de la seva segona dona i d’un tractament amb sedants mal administrats. Potser d’aquí ve la
magmàtica torrentada verbal
que ens cau al damunt. Una novel·la impressionant, extraordinària, escrita per Roth a 60 anys,
que arriba ara en català amb bona traducció de Xavier Pàmies.

MARGINALIA

Riba, didàctic
Jordi Llovet

U

A l’esquerra, una obra de Narcís Comadira. A la dreta, un disseny de Pedragosa dels anys seixanta.
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arcís Comadira (Girona, 1942) és un heterodox nat: un reconegut
poeta, dramaturg i traductor, i
també un pintor, il·lustrador i
dissenyador gràfic, a més d’un
afinat, i afilat, crític d’art. Caldria afegir-hi un vessant d’historiador de l’art i l’arquitectura, amb libres com Joaquim
Sunyer, la construcció d’una mirada (MNAC, 1999) i l’excel·lent Rafael Masó, arquitecte
noucentista (COAC, Lunwerg,
1996; reedició COAC, Brau,
2008) escrit amb el seu amic
Joan Tarrús, pioner en la vindicació de Masó, amb el qual
també ha col·laborat en la Guia
de l’arquitectura dels segles XIX
i XX a la província de Girona
(La Gaia Ciència, 1977).
Sunyer i Masó són dos noucentistes en estat pur, situats
ben lluny del postimpressionisme de calendari que va envair
la pintura catalana de l’època i
dels deliris grecoromans o florentins de ciment pòrtland que
van inundar pobles i ciutats
amb l’anhel d’inventar un passat monumental que no existia. La coincidència d’aquests
dos artistes en la bibliografia
de Comadira és un fet aclaridor a l’hora d’aproximar-se al
seu vessant de pintor, en el
qual arquitectura i paisatge
són les constants. Arquitectura
i paisatge meridionals i esquemàtics, que no pretenen assemblar-se a la realitat sinó ser un
arquetip de l’esperit mediterrani evocat tothora pels noucentistes.
I sembla com si, a partir
d’aquests exemples, Comadira
hagués anat cercant concomitàncies: el primer Picasso cubista, del 1907; el Torres-García clàssic dels anys deu, els italians metafísics de Valori Plastici, inclòs el Magnelli dels anys
vint, o alguns moments de Léger i altres pintors de les primeres avantguardes, quan estaven sota l’influx del retorn a

l’ordre. Un terreny acotat que
el pintor gironí ha recreat amb
una iconografia pròpia, a part
de diverses escapades i meandres a final dels anys setanta i
els primers vuitanta, per refermar-se de nou en els orígens
deixant de banda les modes,
tot i el perill de quedar com un
autor marginal. Després d’una
retrospectiva muntada entre
2010 i 2011 al Museu de Montserrat i al Museu d’Art de Girona, Comadira presenta ara un
nou recull antològic propi a
l’Espai Volart de la Fundació
Vila Casas.
En un dels espais veïns de la
mateixa institució, es mostren
pintures i escultures dels dissenyadors gràfics Joan Pedragosa (Badalona, 1930-Barcelo-

En el Narcís Comadira
pintor, s’hi intueixen
els noucentistes purs
Sunyer i Masó
Els grafistes Fornas
i Pedragosa, també a
l’Espai Volart, mostren
escultures i quadres
na, 2005) i Jordi Fornas (Barcelona, 1927-2011). Aquesta altra
exposició de la Vila Casas complementa la part dedicada al
disseny gràfic del Museu del
Disseny, en la qual tant Fornas
com Pedragosa són figures estel·lars amb els seus rellevants
treballs publicitaris dels anys
cinquanta als setanta.
L’exposició permanent del
flamant museu de la plaça de
les Glòries és insuficient, però,
i posa de manifest la dificultat
d’encabir tant material en un
sol edifici. Un engiponament
fruit de la falta de confiança,
per part de polítics i alts funcio-

naris, en el potencial dels quatre museus desmantellats
—Arts Gràfiques, Indumentària, Ceràmica i Arts Decoratives— per fer-ne un de sol estructurat en quatre plantes temàtiques, com als grans magatzems comercials. Les arts gràfiques hi queden reduïdes a un
període massa curt que obvia
un passat gloriós d’aquesta disciplina a Catalunya: el modernisme, el noucentisme, l’art déco i el racionalisme. Tot i que
aquesta absència, tractant-se
d’una exposició permanent de
quatre anys i no d’una temporal, no sembla importar gaire a
ningú.
Per contra, a la Fundació Vila Casas tant Fornas com Pedragosa hi tenen pocs objectes
publicitaris, i es dóna pas als
quadres tridimensionals i les
escultures que van fer cap al
final de les seves trajectòries.
Un dels comissaris de l’exposició, Julià Guillamon, amb ganes de quedar bé i fer-hi quedar, acaba amb la frase: “Un
bon inici i un gran final”, referint-se a l’evolució dels dos
grafistes per assolir l’art “en
majúscules”, donant a entendre que l’activitat de dissenyador era una feina menor. En
realitat, però, com a excel·lents
grafistes que van ser, a Fornas i
Pedragosa potser els va passar
just el contrari: un inici espectacular i un final correcte, perquè la servitud que tan bé
acompliren els va forçar a donar el millor que tenien i, un
cop assolida la llibertat total,
va començar a aparèixer l’ombra amenaçant del buit.
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Fins al 26 d’abril

n dels problemes que presenta la crítica literària
de
Carles
Riba
(1893-1959) és el fet que, amarat
de sintaxi grega i llatina, va acabar escrivint una prosa distorsionada, plena d’hipèrbatons, arcaismes i neologismes, que fa de mal
llegir. Em refereixo, en especial,
als darrers llibres d’aplec d’escrits de crítica literària, com ara
Per comprendre (1937) o ...Més els
poemes (1957). La poesia està gairebé obligada a ser hermètica,
més encara quan un poeta s’ha
format a l’escola de la poesia grega i llatina, i, tirant avant, a l’aula
del moviment simbolista —Riba
admirava, per exemple, la poesia
de Paul Valéry, pròpia igualment
d’un que tenia la sintaxi de les
llengües clàssiques barrejada al
cap amb la sintaxi molt més planera de les llengües romàniques.
La prosa crítica, per contra, s’hauria d’escriure amb la mateixa claredat que es troba, per exemple,
a la crítica anglosaxona, com ho
demostra el cas de T. S. Eliot, en
què hi ha una distància abismal
entre les complicacions de tota
mena del seu llenguatge en vers i
la perfecta llegibilitat dels seus assaigs
de crítica literària.
Però Riba, tant en
les seves narracions
com, sobretot, en els
dos llibrets de què
parlem avui, va demostrar que, quan
calia ser didàctic, ho
era de debò: ens referim als dos opuscles
que va publicar els
anys 1927 i 1928, respectivament, com a
textos de suport a les
seves alumnes de
l’Escola de Bibliotecàries —llavors era
un ofici de dones, i,
no se sap per què, solien portar monyo—,
exímia institució que
va permetre fomen- Carles Riba,
tar la lectura a tot el
país, gràcies, un cop més, a una
determinació culta de la Mancomunitat de Catalunya: Carles Riba, Resum de literatura grega i Resum de literatura llatina, Antologia de textos a cura d’Eusebi
Ayensa (Figueres, Cal·lígraf, 2014
i 2015, respectivament). Avui, en
comptes de fomentar les biblioteques, la Generalitat es preocupa
d’enaltir i aprofitar barroerament un fet històric de conseqüències prou sabudes: glorifiquem el passat ominós i ens oblidem de les generacions a venir,
que més valdria que fossin lletrades que melancòliques.
Quan Riba va escriure aquests
dos resums de literatures clàssiques, ja havia acabat el seu mestratge a l’Escola, on va exercir entre 1916 i 1924. És possible que
l’Editorial Barcino, on es van publicar aquests textos per primera
vegada, demanés a Riba que
deixés constància d’aquelles lliçons; i l’autor degué passar a l’editorial uns textos breus, possiblement escrits de memòria, que
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