
La literatura és el plat fort de les
propostes d’Alba Editorial per Sant
Jordi, amb cinc textos narratius
entre els deu títols que formen el
seu catàleg per la festa del llibre. La
firma barcelonina, pertanyent, com
Regió7, al grup Editorial Prensa
Ibérica, també se centra en el pú-
blic infantil i juvenil.

Un dels trets distintius de la casa
són els grans autors del segle XIX.
Si a principi de curs Alba va publi-
car una nova edició de Los herma-
nos Karamazov, una de les obres
culminants de Dostoievski i de les
lletres russes, per Sant Jordi apa-
reixen dues novetats menys cone-
gudes però no per això de menys
interès. D’una banda, Dickens; de
l’altra, la gran de les germanes
Brontë, Charlotte.

L’humorista que s’amagava rere
el pseudònim de William Caswall
va obtenir un èxit remarcable el
1837 amb Estampas de señoritas, un
text que Dickens, acusant-lo de
misogínia, va replicar l’any següent
amb l’anònim Estampas de caba-
lleretes. El 1840, amb motiu de l’en-
llaç matrimonial de la reina Victò-
ria, Dickens va publicar Estampas
de parejitas, on expressava la sar-
càstica preocupació per la super-
població que el casament monàr-

quic podia comportar.  El profesor
de Brontë tracta la història de Wi-
lliams Crimsworth, un home que
deixa enrere l’ambient opressiu de
la família i s’obre camí a Brussel·les,
on obté plaça de professor en un in-
ternat. Allí trobarà l’admiració i les
atencions de dues dones, l’astuta di-
rectora i una òrfena que, com ell, vol
sortir de la pobresa.

En clau contemporània, destaca
l’aplaudit debut de l’australiana
Hannah Kent, Ritos funerarios.
L’autora explica la història real,
succeïda al segle XIX, de la darre-
ra dona que va ser decapitada a Is-
làndia, acusada d’un doble crim.
Confinada en una granja, les con-
verses amb el jove ajudant d’un
pastor desperten el dubte sobre la
seva culpabilitat.

A la col·lecció Rara avis, Alba pu-
blica dos nous títols. Mi impresio-

nante carrera, de Miles Franklin,  el
relat vital d’una noia que vol fugir
de la rutina i la mediocritat però es
veu abocada a treballar d’institutriu
en una casa d’amos insensibles i fills
salvatges. Publicada el 1901 quan
Franklin era una adolescent, és un
clàssic de la literatura australiana.
La tía Jolesch, o la decadencia de Oc-
cidente en anécdotas és una diver-
tida successió de personatges i es-
deveniments amb el rerefons de
l’Europa que caminava de la desfeta
de l’imperi austrohongarès a l’as-
cens de Hitler.

La novel·la Una de piratas nin-
tendos al abordaje s’adreça al lec-
tor jove amb la història d’una colla
de nois i noies –Samu, Berzotas,
Carlos, Marta, Álex i la Enana– que
ideen un pla per recuperar les no-
ves nintendos, segrestades per uns
pirates somalis a l’oceà Índic. Per als
més petits, La petita filla del Gan-
ges, que signa Asha Miró a partir del
seu llibre de memòries La filla del
Ganges. Núvol, de Glòria Falcón, té
per protagonista una nena a qui
sempre acompanya un núvol que
adopta diferents formes segons
l’estat d’ànim de la noia.

Per als qui agrada escriure, Alba
publica unes guies que donen una
pauta per aprendre a narrar. Sílvia
Adela Kohan és l’autora de Dar
vida al personaje, mentre que di-
versos professors de l’escola d’es-
criptors de Nova York firmen els ar-
ticles d’Escribir cine. 
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Literatura d’ahir i d’avui en
el catàleg d’Alba Editorial
per la diada de Sant Jordi

Charles Dickens, Charlotte Brontë i Hannah Kent posen la seva firma
a algunes de les novetats de segell del grup Editorial Prensa Ibérica 
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ercule-Savinien de Cyrano de Bergerac fou
un autor teatral, narrador i filòsof llibertí del cer-
cle de Gassendi, que va viure a la primera mei-
tat del segle XVII. Ni era d’origen gascó, ni te-

nia la nàpia monumental. El que sí que es veritat és que fou
un tabolaire, un buscabregues hàbil amb l’espasa i que va
participar en el setge d’Arras contra les tropes espanyoles
de Ferran d’Àustria. Va morir als 36 anys, quan li va caure
una biga al cap des d’una teulada, en un fet que es pot dir
accidental o manegat pels seus nombrosos enemics amun-
tegats pels duels i els pamflets. Va escriure una tragèdia, La
Mort d’Agrippine, escandalosa per la seva ostentació d’a-
teisme, i dues novel·les precursores de la ciència-ficció –o
de Swift, si voleu–: L’Histoire comique des États et Empires

de la Lune i L’Histoire comique des États et Empires du So-
leil. També és ben cert que l’afaneta d’en Molière li roba-
va escenes, en particular consta que un bon tros de Les tra-
pelleries de Scapin li havia manllevat amb tota la barra.

Poca glòria hauria aconseguit Cyrano si no fos per la po-
pularitat que li ha donat l’obra d’Edmond Rostand, estre-
nada al Théatre de la Renaissence de París el 28 de desembre
del 1897, que va desvetllar vint minuts seguits d’aplaudi-
ments del públic. El cinema ha aprofitat l’agraït personat-
ge en moltes ocasions, entre les quals destacarem la muda
de l’italià Augusto Genina el 1923 i l’americana produïda
per Stanley Kramer i dirigida per Michael Gordon, que li
va atorgar l’Oscar al millor actor a José Ferrer el 1950.

La versió cinematogràfica que a mi em va impressio-
nar va ser la de Jean Paul Rappeneau del 1990, amb un ex-
traordinari Gérard Depardieu, la interpretació del qual em
va refer de la molt poc matisada que en el teatre ens havia
proporcionat el sempre massa valorat Josep Maria Flotats.
La vaig veure d’estrena en una de les grans sales del Bou-
levard de l’Opéra a París, i us haig de dir que el públic sor-
tia de la projecció amb els ulls humits, després d’haver paït
el desenllaç, amb la mort de Cyrano als jardins del convent
en braços d’una Roxanne que ja ha comprès que ell ha es-
tat el seu gran amor per persona física interposada. La cà-
mera s’aixeca en un suau picat fins que les branques dels
arbres amortallen el cos del més heroic dels perdedors i tor-

na la música a la vegada vibrant i melangiosa del compo-
sitor Jean Claude Petit.

El film el dividiríem en quatre parts, cadascuna d’elles
amb un valor específic, i la suma de totes és definitòria de
l’abast de l’obra quant a la figura d’un home que amaga la
seva tragèdia personal amb desafiaments a les convencions
socials i la facilitat per l’epigrama. La primera passa a l’Ho-
tel de Bourgogne, en el curs d’una actuació de Montfleu-
ry avortada per un Cyrano, que, tot seguit, es llueix davant
del vescomte de Valvert amb un reguitzell de metàfores a
propòsit del nas i amb la recitació d’un poema descriptiu
durant un combat a espasa. La segona passa a l’establiment
de Ragueneau, el poeta-pastisser, entre els cadets de la Gar-
de i a casa de la Roxanne al Marais parisenc, on es desen-
volupa tota la intriga amorosa. La tercera s’esdevé durant
el setge d’Arras, amb l’arribada del carro de provisions i la
mort de Christian a conseqüència de l’atac dels espanyols.
I la darrera, quinze anys més tard, al convent de les Dames
de la Croix, en una recapitulació que és el reconeixement
d’un sacrifici.

El que Cyrano té de permanent per damunt del temps
és la identificació de la figura del gloriós fracassat, que mort
embolcallat en el seu legítim orgull –«mon panache»,
que diu–, protagonista d’una història d’amor tan intensa
com mai realitzada, fins a donar un sentit a tota una vida
a la fi d’una agonia.     
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