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● Avui, dilluns, se celebra
el 125è aniversari del nai-
xement de Josep Carner, i
per commemorar l’efemè-
ride una sèrie de poetes,
entre els quals Enric Ca-
sasses, Perejaume i Narcís
Comadira, recitaran la se-
va poesia durant 125 mi-
nuts al vespre (20.15 h) a
la sala Llevant de la Bi-
blioteca de Catalunya. Pa-
ral·lelament, i a l’edifici

Carner (Aribau, 2-8), di-
versos especialistes i pro-
fessors universitaris ana-
litzaran aspectes de l’obra
del «príncep dels poetes
catalans», en unes jorna-
des fins dimecres obertes
al públic. Entre els partici-
pants hi ha Xavier Pla, Pe-
re Ballart, Manel Oller,
Jaume Subirana i Jaume
Coll, organitzador dels ac-
tes. «Carner és el poeta
que ha situat la poesia ca-

talana a l’hora europea».
El professor destaca la
complexitat de l’obra car-
neriana, i també el seu sen-
tit de l’humor: «Té una
obra monumental i amb
molta varietat de regis-
tres.»

Arriba l’edició crítica
Coll és l’encarregat, a
més, de l’edició crítica de
Carner, el primer volum de
la qual sortirà pels volts de

l’estiu amb Edicions 62.
El volum abasta la produc-
ció entre els anys 1896 i
1924, i promet sorpreses,
com ara 500 poemes in-
èdits entre poesia mai edi-
tada i d’altra de dispersa
en diverses publicacions.
El segon volum estarà
consagrat a la prosa, molta
de la qual encara resta des-
coneguda. «Encara no ens
hem fet càrrec de qui és
Carner», conclou Coll.

Unes jornades recordaran Carner en
el 125è aniversari del seu naixement

V.G. / Barcelona

«Una primera novel·la és
com una primera xicota, et
serveix per corregir els er-
rors», explica Use, a qui la
seva opera prima, Leer del
revés (2005), li va ense-
nyar que s’havia d’insi-
nuar més que desenvolu-
par-ho tot de manera ex-
plícita. Los Baldrich és la
seva segona novel·la, la
madura, en què ha acabat
de «polir tots els detalls».
Per agradar a la crítica (ja
l’han considerat un dels
millors narradors de les
properes generacions),
«un jove escriptor només
necessita treball cons-
tant». Per això, l’autor de
Los Baldrich fa uns anys
que es va instal·lar en un
poble del sud de França on
pot dedicar tot el seu
temps a les lletres.

Tot i que hi ha una ten-
dència a fer-hi cara com si
els Baldrich haguessin
existit realment, no són
més que una creació de
l’autor. En aquest volum,
Use Lahoz explica la his-
tòria d’una família que co-
mença els anys 40 amb el
patriarca ambiciós i obsti-
nat, que «és detestable
ideològicament, però ad-
mirable per la seva cons-
tància». Jenaro Baldrich
sabia què volia des de molt
petit casar-se, construir
una família i arribar lluny.
I per fer-ho, va fer servir
tot el que tenia a l’abast.
Va establir un matrimoni
forçat amb Sagrario, una
noia provinent d’una famí-
lia humil de Torredembar-
ra que mai no va saber

adaptar-se al lloc on la van
posar. Però això era igual,
Sagrario, esposa, dona,
només servia a Jenaro per
engendrar petits Baldrich
i, si no podia, simular-ho
per no perdre mai l’estatus
de la família.

Però un cop la família
nombrosa creix, aquestes
estructures es trenquen per
donar lloc a dos fills, un re-

bel i l’altre que ha adquirit
molt bé els valors dels Bal-
drich, i una filla liberal que
troba en les seves amistats
una segona família.

El temps passa molt rà-
pid, tant per al lector com
per als personatges, «per-
què volia abastar molts
anys de la història del se-
gle XX sense fer una no-
vel·la de mil pàgines». Tot

el que fa Jenaro Baldrich
passa compulsivament.

El Barça és un element
fonamental. Ideològic,
que serveix per il·lustrar
l’auge de la societat cata-
lana davant una Espanya
esclafadora. I és un símbol
del cosmopolitisme que va
aparèixer a la Barcelona
del anys cinquanta i que
mai l’ha abandonat. «El
Barça era el paradigma
d’empresa que volia crear
Jenaro Baldrich, interna-
cional i popular.»

Madrid llueix en la no-
vel·la la seva època dels
anys 80, amb la movida, la
llibertat individual amb
què es va refugiar la més
petita dels Baldrich. Bue-
nos Aires és el tercer esce-
nari, del qual Sagrario va
rebent notícies d’un antic
amic (que s’exilia de Bar-
celona i s’haurà també
d’exiliar amb la dictadura
de l’Argentina) que expli-
ca els canvis socials d’una
ciutat «efervescent, on la
gent podia evolucionar
com no ho feien els que es
van quedar aquí».

Use Lahoz està enamo-
rat de la Barcelona de
Marsé i la de Rodoreda,
que va viure fins als 22
anys, abans de fugir per
instal·lar-se en diversos
països europeus. «Tot i
que encara considero Bar-
celona una ciutat merave-
llosa, sento nostàlgia per
la Barcelona dels 90, la
que vaig viure i la que vaig
llegir. Ara hi ha gent molt
llesta que l’ha convertida
en una botiga.»

«No vaig al gimnàs per a mi, però sí
que hi porto les meves novel·les»
Use Lahoz publica «Los Baldrich», un retrat de la Barcelona del segle XX

Use Lahoz, aquesta setmana a Barcelona. / ANDREU PUIG

● Los Baldrich  (Alfaguara), la se-
gona novel·la del narrador barceloní
Use Lahoz, és la saga d’una família
de burgesos de la indústria tèxtil ca-

ALBA TOBELLA / Barcelona talana. L’autor els ha utilitzat per ex-
plicar la història de Barcelona, majo-
ritàriament, però també Madrid, ciu-
tats que l’autor veu com a comple-
mentàries i no com a contrincants.

«El més important en una novel·la no
és l’escriptura, sinó la correcció. És
com portar-les al gimnàs, que no ho
faig per a mi, però sí que ho faig per a
les meves filles», apunta l’autor.

● Josep M. Morreres
(Barcelona, 1952) ha pre-
sentat la seva última no-
vel·la, L’abadia del diable
(Proa). El considerat «un
lector que escriu» arriba a
les llibreries amb un thri-
ller irònic que funciona
com a paròdia del gènere
policíac i de les novel·les
històriques amb secrets
ocults.

Una tempesta cau sobre
l’abadia de Cobricel. Les
germanes se senten ame-
naçades pel diable i la in-
certesa les exalta mentre
esperen que sor Maria de
Blancaflor aparegui per
presidir l’ofici de comple-
tes. Però ella no dóna se-
nyals de vida...

Morreres, amb una car-
rera literària prou llarga,
no es desfà de la simpàtica
etiqueta de gran lector, pe-
rò escriptor de «no gaire

bona literatura». Després
d’uns anys a l’escola,
l’institut i la facultat de lle-
tres, que no va exprimir
com a estudiant, ha publi-
cat més d’una desena de tí-
tols, entre els quals Sense
malícia (IX Premi Vila de
Teulada, 2000) o Tot el vi
de la vida (VIII Premi Sant
Just Desvern, 2005) o El fil
de seda (XII Premi Pere
Calders de Literatura Ca-
talana, 2007).

Amb una literatura ha-
bitualment irònica, són
constants les referències
metaliteràries i la violació
del gènere. Utilitza les se-
ves eines de vast lector per
jugar amb el llenguatge i
innovar. És també conegu-
da la faceta eròtica de l’o-
bra de Morreres, que rei-
vindica l’erotisme com a
actitud i no com a determi-
nades pràctiques, postures
o grandàries.

Josep M. Morreres publica
un «thriller» ambientat en

un convent de monges
A.T. / Barcelona

● Esteve Soler va escriure
Contra el progrés fa dos
anys per encàrrec de la Sa-
la Beckett, que dedicava
tot el 2007 a l’autoria cata-
lana. L’obra és un com-
pendi de set històries en
què trenca la tesi que el
concepte de progrés sem-
pre té una connotació posi-
tiva. S’ha estrenat a Ale-
manya (va ser una de les
guanyadores de les 646
peces d’un concurs de tex-
tos a Berlín) abans que es
presenti a Catalunya.
L’obra, dirigida per Joan
Maria Segura, la presenta
la jove companyia Teatre
al Detall, un grup que juga
a escena formes de presen-
tar un text, i que aconse-
gueix una empatia inusual
amb l’espectador. L’obra
es pot veure fins a l’1 de
març. El director artístic
de la Sala Beckett, Toni
Casares, celebra l’escrip-
tura de Soler, que recorda
els contes de Calders, «fa
una mirada desconcertada
sobre la realitat».

És un humor corrosiu,
que explora l’horror ètic.
Una parella de mitjana
edat reacciona amb sor-
presa quan apareix un nen
a casa seva per generació
espontània; uns animals es
revolten cansats del mal-
tractament dels homes;

una poma gegant domina
un menjador sense expli-
cació; una mestra explica
un conte que resultarà
transcendental. Són no-
més alguns dels passatges
que es conjuguen amb un
espai musical de Xavier
Mestres i una escenografia
única i ambivalent de For-
tià Coromina, que també
va fer l’escenografia
d’Evidències de Teatre al
Detall. Dani Arrebola,
Txell Botey i Xavi Idàñez
interpreten els 19 perso-
natges amb un to lúcida-
ment fantasiós.

Deshumanitzats
El jove director, que és el
responsable de l’extraor-
dinària factura de Ruddi-
gore o la nissaga maleïda
(premi de la crítica al mi-
llor espectacle musical del
2008), apunta que la difi-
cultat de la peça era trobar
el to dels personatges per-
què no es troben respostes
per a la seva psicologia. La
proposta ha estat presentar
uns personatges deshuma-
nitzats, el progrés els ha
trastocat, és la manera
com el públic podrà enten-
dre «per què actuen així».
Però, realment, els punts
de partida són fets quoti-
dians en què tothom es pot
sentir terriblement identi-
ficat.

La Beckett qüestiona el
progrés amb una comèdia

que recorda Calders
JORDI BORDES./ Barcelona


