
M oltes vegades l’art no
significa res, és pura
contemplació passiva

o reflexiva, una icona de caire
sagrat o metafísic, hipnòtica i
benefactora. Això passa, sobre-
tot, en l’obra abstracta, perquè
no estableix un pont directe
amb la representació. Però ex-
pressar sentiments i expe-
riències sensorials con-
crets també és un dels ca-
mins de l’art, malgrat que
aquest anhel, que és indivi-
dual, a vegades es quedi a
mig camí quan ha de con-
nectar amb els altres i, so-
vint, l’obra plàstica comuni-
qui menys del que pretén
l’autor, o bé l’hagi de vestir
amb massa literatura per
fer-la comprensible i, per
tant, quedi velada a un se-
gon terme a partir de la
interrelació amb altres dis-
ciplines.

L’obra de Soledad Sevi-
lla (València, 1944) se situa
entre l’abstracció i la re-
presentació, sense exclo-
ure tampoc el món de les
sensacions, i ho uneix tot
de manera polièdrica en
una sola cosa. Una part fo-
namental de la seva pro-
ducció se centra en espais
concrets amb una forta
càrrega simbòlica com la
Alhambra, el castell de Vélez
Blanco —sense el fabulós pati
renaixentista, que va ser venut
i traslladat als EUA i ara forma
part del Metropolian Museum
de Nova York—, o, més recent-
ment, els assecadors de tabac
de la Vega de Granada, la visió
dels quals conforma el corpus
central de l’exposició que té ara
a R+, nom resultant de la fusió
de les galeries Raina Lupa i
Mas Art.

A Arquitectura agrícola, les
barraques de fusta, fent gelosia
perquè passi l’aire, i les xarxes
negres industrials de fil de
plàstic, situades en un paratge
desolat i estrany, creen una at-
mosfera fantasmagòrica i alho-
ra sensual. L’artista s’hi imbu-
eix al bell mig, hi flota i n’ex-
treu les sensacions que li pro-
dueixen per passar-les a la pin-
tura i l’escultura amb un resul-

tat reeixit i, de passada, ben en-
tenedor. Les malles ondulants
es converteixen en geometries
sensibles que al final ja no vo-
len dir res, més enllà del pur
goig de la mirada sobre un
llenç tatuat. Per la seva banda,
les llenques de fusta de les case-
tes es transformen en estructu-

res flonges i acollidores de pa-
per, cartró o metall en tres di-
mensions. Complementen l’ex-
posició, en espais separats tal
com fa de manera habitual R+,
el quadre instal·lació No todo es
azar, en el qual una sèrie de
nombres capicua, recollits per
l’autora al llarg dels anys, adqui-
reixen calidesa per mitjà de la
llum canviant, i tambéMylayne
—en homenatge al fotògraf fran-
cès Jean-Luc Mylayne, especia-
litzat en ocells—, en la qual fa
un exercici subtil sobre la repre-
sentació i el diàleg entre la pin-
tura i la fotografia.

Joan Hernández Pijuan era
un guaperes sensible, de cabells
platejats i ulls blau mediterra-
ni, que s’emmirallava en els al-
tres. L’obra, elegant i com-
plaent, li reflectia a la perfecció
aquesta depurada coqueteria
de Narcís. Igual que Joan Vila-

casas, ell va establir una relació
directa entre el gravat i la pintu-
ra en una simbiosi perfecta. I,
com Soledad Sevilla, transfigura
el paisatge en geometries elàs-
tiques, sensibles i elegants. Eu-
de, amb l’encert que la caracterit-
za quan fa exposicions de gra-
vats, fa un repàs als aiguaforts i

aiguatintes d’Hernández
Pijuan, des dels anys sei-
xanta fins a les darreres
produccions del nou segle.

Per a Antoni Tàpies, en
canvi, la relació amb l’obra
gràfica li seria més dificul-
tosa fins que no va trobar
tallers tan bons i primmi-
rats, com és el cas de Joan
Roma, que assolirien al
tòrcul la qualitat d’origi-
nals de gran volada. En
l’obra gravada de Tàpies
s’hi troba el millor i el pit-
jor de la seva trajectòria. I
això es pot comprovar a la
galeria Joan Gaspar. A la
planta baixa hi ha la super-
ba sèrie de xilografies de
la Suite Erker, cinc papers
de gran format i curta tira-
da, del 1992. En canvi, al
primer pis hi ha un con-
junt indiscriminat de gra-
vats i litografies dels anys
seixanta i setanta amb
moltes imatges reivindica-
tives d’una Catalunya

emergent enmig de la negror
del darrer franquisme; hi plane-
ja tothora el groc, un color que,
tractat per Vermeer, és sublim,
o arrabassador en Van Gogh,
però que en el cas que ens ocu-
pa resulta demolidor.

U n home obre els ulls i
veu una paret de totxa-
nes mal arrebossada. No

pot moure el cap, ni el cos. Algú,
no sap qui ni per què, l’ha segres-
tat, l’ha drogat, l’ha lligat i està
disposat a torturar-lo. I durant
gairebé cent pàgines, això és tot,
més enllà d’alguns companys de
captiveri, tots estrangers, i uns
dubtes i una angoixa desfer-
mats... Això és tot, és clar, si obli-
dem el Hamlet de Shakespeare i
El procés de Franz Kafka, refe-
rents ineludibles de la història. I
això és tot si no afegim que
aquestes pàgines són suficients
perquè el lector entengui que ha
descobert un bon, potser un
molt bon escriptor. Vet aquí
l’arrencada de La peixera, l’ope-
ra prima de Maiol de Gràcia Clo-
tet (Barcelona, 1972). I vet aquí
també una nova troballa, i ja co-
mença a ser freqüent, de la jove
Edicions del Periscopi.

Queden dues-centes pàgines,
que potser no són tan fermes
però ajuden amantenir el judici.
Dues-centes pàgines que sem-
blen distòpiques malgrat no ser-
ho, dues-centes pàgines que obli-
guen a mencionar sense afany
hiperbòlic George Orwell, Al-
dousHuxley, John Steinbeck, Ste-
fan Zweig, Agota Kristof, Paul
Auster i Cormac McCarthy. No
és tot: en aquests dos terços fi-
nals, la societat catalana, per no
dir Barcelona, per no dir Gràcia,
esdevé un perfecte camp de pro-
ves per a la resistència com a

metàfora. És el detall per enten-
dre que La peixera no neda en
solitari, sinó que comparteix
arrels socials i polítiques amb
narradors com el Sebastià Jovan-
ni d’Emulsió de ferro, el Marc
Pastor de L’any de la plaga, el
Max Basora de Vulcano, la Mari-
na Espasa de La dona que es va
perdre o el Jordi Sanglas de
10.000 candeles, per no citar una
Dolors Millat que, també a Peris-
copi, s’hi ha afegit amb Terra
inhòspita. Barcelona 2048. Pot-
ser algú sense prejudicis, algun

dia, sabrà veure en tant recurs
de gènere un interessant tret ge-
neracional...

Que ningú no s’enganyi, però:
els elements distòpics, de fanta-
sia o ciència-ficció anticipatòria,
són tan secundaris —que no irre-
llevants— a la majoria d’aquests
llibres com a La peixera. En el
cas de De Gràcia, de fet, el règim
secret que es troba rere el capti-
veri del protagonista no s’explica
mai, i la resistència rebel és tan
subtil al tram final que només es
pot admetre com a mcguffin per

desviar l’atenció d’allò que veri-
tablement importa: el dubte, l’at-
mosfera, el joc de poder; i al cos-
tat d’això, la capacitat humana
d’acostumar-se a tot, de trair-ho
tot, de conviure amb l’absurd. Li-
teratura en estat de gràcia, De
Gràcia.

D’aquí, per tant, Shakespeare
i Kafka, més influents a La peixe-
ra malgrat les aparences de
l’orwellià 1984. D’aquí Hamlet,
el príncep entre l’acció i la boge-
ria, utilitzat per l’autor —llicen-
ciat en filologia anglesa i profes-

sor— com a vincle pedagògic en-
tre el protagonista i un detingut,
el Chen, que només parla xinès.
I d’aquí, via El procés, que el pro-
tagonista es digui Josep E., que
trobi delirant la seva feina però
no pugui deixar-la, que es dedi-
qui a fer traduccions sense ob-
jectiu i a respondre a judicis im-
possibles, i en canvi al final pu-
gui jugar a ser un rebel. D’aquí,
en fi, la història d’amor de la no-
vel·la, i d’aquí la recurrència als
escacs com a escenari, com a ba-
talla simbòlica, com a espai per
a l’engany i la venjança. Podria
ser Zweig, sens dubte, un tercer
gran referent de la novel·la.

En ella, és cert, De Gràcia pa-
lesa que encara ha de millorar,
per exemple en la pèrdua de sen-
tit dels marrons (els ciutadans

sotmesos), en l’excés de buits en
un desenllaç d’altra banda previ-
sible, o en el contrast entre la
concisió estilística, esplèndida, i
certs abusos, sobretot psico-
tròpics. El títol de l’obra, en can-
vi, és un encert que podria pas-
sar desapercebut. Com al famós
conte Axolotl, de Julio Cortázar,
qui habita la peixera no és tan
diferent de qui l’observa. Dit
d’una altra manera: la veritable
metamorfosi no prové d’evitar
el corrent, sinó d’acostu-
mar-s’hi. Quina llàstima, per no
llegir Cortázar ni De Gràcia, que
tanta gent oblidi els vidres que
ens envolten. Quina llàstima
que a totes dues bandes poder i
rebel·lió es puguin confondre.
Quina llàstima boquejar fins a
l’absurd, no rellegir l’inici d’a-
quest text i perdre’s els reflexos
de novel·les tan recomanables
com aquesta.

CATALONIA, NEXT BRAND
IN EUROPE
Albert Castellón
Ara Llibres
308 pàgines. 19,90 euros

E l mite de Gólem, o del gó-
lem —perquè el nom és
d’ordre col·lectiu—, remun-

ta als primers segles de l’era nova.
Segons una llegenda talmúdica, el
gólem és una criatura —“creatu-
ra”, diu l’editor del llibre que res-
senyem avui— fabricada per l’és-
ser humà (un rabí, habitualment)
sense que se sàpiga exactament
per a quina finalitat. En llengua
hebrea, tal com apareix al llibre
bíblic dels Salms, golem vol dir
una cosa semblant al que en llatí
s’anomenava chaos (per exemple
a Ovidi, Metamorfosis), és a dir,
unamatèria informe i imperfecta,
i, en el cas de la tradició llegen-
dària, un ésser antropomòrfic
creat de la matèria informe del
fang (com Adam, com Prometeu
va forjar els homes), gràcies adés
a la recitació d’una combinació de
les lletres que conformen el nom
de Déu o els seus eufemismes,
adés inserint el nom de Déu en la
boca de la criatura, adés escrivint
aquest nom, o l’eufemisme emet,
“veritat”, al front de la criatura.
Sol ser una persona ximple, però
robusta i amb poders quasi sobre-
naturals; i, com sabem per moltes
versions modernes i contempo-
rànies delmite, és criaturaque co-
mença com a bon minyó i servi-
dor del seu propietari, però acaba
revoltant-s’hi, o intentant-ho.
Comhemvist amésd’unapel·lícu-
la (gran Wegener!), ja al segle XX,
la manera d’alliberar-se dels po-
dersmalèfics del gólem consisteix
a esborrar del seu front la “e” de la

paraula emet, “veritat”, per conver-
tir-la en la paraulamet, que vol dir
“mort”.

Manuel Forcano, hebraista de
qualitat i poeta notabilíssim, s’ha
encarregat d’oferir-nos en català
la traducció d’un dels llibres en
hebreu més interessants del segle
XX —deixem a banda el famós de
Gustav Meyrink— sobre aquest
mite: Yudl Rosenberg, El gólem i
els fets miraculosos del Maharal de
Praga (Martorell, Adesiara, 2013),
títol en què ressona el gran presti-
gi praguès del mite, encara que
sigui, genèticament, un mite
talmúdic i després cabalístic, val a
dir antic o medieval. En una
introducció magnífica, l’editor re-
passa exhaustivament el mite del
gólem passant, naturalment, per
la versió del gran rabí Judà Leow
ben Betsalel, de Praga (del XVI),
que és la versió més divulgada de
la llegenda que ens ocupa.

Allò interessant, però, d’a-
quest llibre és que el mite hi apa-
reix d’una manera quasi inversa
a la que sol presentar-lo la litera-

tura tradicional: aquí el gólem ja
no és una criatura que arriba a
tornar-se malvada contravenint
la disposició del seu creador (i si
es convertia en malvat era pel
sol fet que el seu creador havia
burlat la llei judaica que atorga
solament a Jahvè el poder de
crear criatures, començant per
Adam), sinó una criatura ama-
tent i esforçada que no fa sinó
neutralitzar, en favor dels jueus,
la mala brama que corre damunt
seu. Això s’explica pel fet que, als
anys de composició del llibre (és
de 1909), Centreeuropa, i el reg-
ne de Bohèmia i Rússia, corrien
plens de la llegenda que els jueus
assassinaven una criatura al
temps pasqual per aprofitar-ne
la sang en l’elaboració del mat-
sot, el pa ritual de la Pasqua. Per
posar solament un exemple vin-
culat a un gran autor jueu, Kaf-
ka, recordarem que al tombant
del XIX i XX van produir-se casos
emblemàtics d’aquesta supers-
tició, dos d’ells molt especial-
ment, que van ocupar la legisla-
tura de Bohèmia durant decen-
nis i tenen ressò en l’obra narrati-
va d’aquest escriptor: el cas de la
nena Inés Hruza, que va ser tro-
bada morta el 1899 al bosc de
Brezina, als confins de Bohèmia i
Moràvia —mort que va ser
atribuïda sense cap fonament a
Leopold Hilsner, pobre noi, jueu,
de la regió—- i el cas de Mendl
Biejlis, acusat també sense fona-
ment de la mort d’un jove, Jus-
cinski, “el millor i el més guapo

dels joves que mai van viure a
Rússia”, segons textos de l’època.

L’autor d’avui, doncs, no hau-
ria fet sinó imaginar un gólem de
bona condició per neutralitzar
aquestes campanyes difamatòries
contra els jueus, efecte de la inter-
minable tradició antisemita del
nostre continent (encara dura, o
sembla que torna). Diguem-ho de
manera més enrevessada: si les
versions tradicionals del gólem,
fins al de Meyrink, el feien un és-
ser al capdavall malvat, aquesta
versió de la llegenda el converteix
en una mena de redemptor: ve-
gem-hi, aquí, un altre dels senyals
de l’assimilació dels jueus euro-
peus a les comunitats cristianes
en què van viure.

SOLEDAD SEVILLA
R Galeria
Sant Eusebi, 40, Barcelona
Fins al 15 de novembre

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN
Obra gràfica 1966-2005
Galeria Eude
Consell de Cent, 278, Barcelona
Fins al 4 de gener del 2014

ANTONI TÀPIES
Suite Erker
Galeria Joan Gaspar
Letamendi, 1, Barcelona
Fins al 16 de novembre

En la inundació asfixiant de
títols sobre la independèn-
cia que amenaça d’avorrir

llibreters i lectors, trobar un fo-
rat en el mercat no és una tasca
fàcil. I si amés el resultat és nota-
ble, el negoci és rodó. És el que fa
Catalonia, next brand in Europe,
interessant exercici d’Albert Cas-
tellón (Barcelona, 1973), que re-
clama que Catalunya actuï com
una marca. Es tracta de deixar
passar estratègies d’autonomia
(mai es podrà competir amb el
clàssicMurcia, qué hermosa eres)
per pensar com una marca inde-
pendent. Com diu el lema
d’Apple: Think different, pensa di-
ferent. La marca de la poma, Me-
ca del màrqueting, és on s’ha
d’emmirallar Catalunya.

Castellón, que com a director
general de CervesesMoritz ha es-

tat l’encarregat de reflotar aques-
ta marca, pensa una estratègia
perquè Catalunya sigui competiti-
va al món. L’autor basteix una
teoria sobre l’empresa-país que
ha de ser Catalunya aplicant un
pla de màrqueting al territori.
“Catalunya, la síntesi de la vella i
la nova Europa” és el lema amb el
qual creu que s’ha de vendre el
món. La conclusió és fruit d’una
acurada anàlisi de Catalunya.
Descriu les debilitats (en què as-
segura que Catalunya és un país
mesell i sense lideratges); les
amenaces (centrades en Espanya
i els “botiflers”); les fortaleses,
(un totum revolotum on hi cap
des del paisatge fins a la voluntat
de ser); i les oportunitats (potser
el puntmenys reeixit, on tot es fia
a la democràcia internacional i la
nova estructura de l’economia).

Més encertat és l’estudi dels
ciutadans-consumidors, amb
l’impagable descripció del català
de tota la vida, poruc i conserva-
dor. Tot compta per a l’elabora-
ció de l’estratègia, que passa per-
què Catalunya transmeti que la

sevamissió és “aconseguir la feli-
citat de la gran majoria de cata-
lans” amb les eines d’un país. La
independència com un mitjà per
al benestar dels ciutadans, no
com una finalitat política.

Castellón busca fugir de la
passió amb què es debat sobre el
procés sobiranista i intenta apor-
tar una visió freda, teòrica. Però
el punt de vista no afecta l’escrip-
tura: el pla de màrqueting de Ca-
talunya que sorgeix com a resul-

tat no és un document funcional i
avorrit, d’oficina. Hi trobem un
relat ben estructurat, realista,
ambun autor que farceix l’anàlisi
d’anècdotes i que no dubta a im-
plicar-se i deixar clar el que pen-
sa. Sense problemes per mostrar
les seves fílies i fòbies: la més evi-
dent, la tírria a Estrella Damm,
que copa el mercat cerveser.

Catalonia, next brand in Euro-
pe pot ser llegit per algú orfe de
coneixements de mercats: és

pedagògic en
la justa mesu-
ra, extens en
les explicaci-
ons sense con-
vertir-se en
una guia de
màrquet ing
per a enzes.
Una visió fres-
ca, allunyada
dels estereo-
tips: ni un polí-
tic resumint el
seu programa
electoral, ni
un famós escri-
vint quatre ob-
vietats, ni un
economis ta
que dóna mil
raons per a la
independèn-
cia, les 999 de

sempre i una nova que s’ha inven-
tat. Castellón és un expert en
màrqueting que parla de màr-
queting, sense voler fer passar
bou per bèstia grossa.

El que manca al projecte de
Catalunya, com ell mateix reco-
neix, és un líder, un Steve Jobs
que converteixi la teoria en
pràctica i lideri un nou país. S’ha
de seguir buscant: segur que,
com tots els emprenedors d’èxit,
està tancat en un garatge.

A ‘La peixera’ ja es veu
que en el debutant
Maiol de Gràcia
hi ha un bon escriptor

LA PEIXERA
Maiol de Gràcia Clotet
Edicions del Periscopi
280 pàgines. 18 euros

“Vet aquí una nova
versió, benèfica,
de la llegenda
del gólem”

Pensa diferent
Maiol Roger El gólem, segons Paul Wegener.

ART

Xarxes subtils
Josep Casamartina i Parassols

L’escriptor Maiol de Gràcia Clotet, en una terrassa de l’Eixample barceloní. / estefania bedmar

LLIBRES

Axolotl
Ricard Ruiz Garzón

Catalunya, per ser independent, hauria d’actuar com una marca, creu Castellón. / fotomuntatge

MARGINALIA

Llegendes del gólem
Jordi Llovet

Las lunas oscuras. Noche, de Soledad Sevilla (esquerra), i una obra d’Hernández Pijuan de la sèrie Del jardí.

Peça de la sèrie Suite Erker, d’Antoni Tàpies.
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M oltes vegades l’art no
significa res, és pura
contemplació passiva

o reflexiva, una icona de caire
sagrat o metafísic, hipnòtica i
benefactora. Això passa, sobre-
tot, en l’obra abstracta, perquè
no estableix un pont directe
amb la representació. Però ex-
pressar sentiments i expe-
riències sensorials con-
crets també és un dels ca-
mins de l’art, malgrat que
aquest anhel, que és indivi-
dual, a vegades es quedi a
mig camí quan ha de con-
nectar amb els altres i, so-
vint, l’obra plàstica comuni-
qui menys del que pretén
l’autor, o bé l’hagi de vestir
amb massa literatura per
fer-la comprensible i, per
tant, quedi velada a un se-
gon terme a partir de la
interrelació amb altres dis-
ciplines.

L’obra de Soledad Sevi-
lla (València, 1944) se situa
entre l’abstracció i la re-
presentació, sense exclo-
ure tampoc el món de les
sensacions, i ho uneix tot
de manera polièdrica en
una sola cosa. Una part fo-
namental de la seva pro-
ducció se centra en espais
concrets amb una forta
càrrega simbòlica com la
Alhambra, el castell de Vélez
Blanco —sense el fabulós pati
renaixentista, que va ser venut
i traslladat als EUA i ara forma
part del Metropolian Museum
de Nova York—, o, més recent-
ment, els assecadors de tabac
de la Vega de Granada, la visió
dels quals conforma el corpus
central de l’exposició que té ara
a R+, nom resultant de la fusió
de les galeries Raina Lupa i
Mas Art.

A Arquitectura agrícola, les
barraques de fusta, fent gelosia
perquè passi l’aire, i les xarxes
negres industrials de fil de
plàstic, situades en un paratge
desolat i estrany, creen una at-
mosfera fantasmagòrica i alho-
ra sensual. L’artista s’hi imbu-
eix al bell mig, hi flota i n’ex-
treu les sensacions que li pro-
dueixen per passar-les a la pin-
tura i l’escultura amb un resul-

tat reeixit i, de passada, ben en-
tenedor. Les malles ondulants
es converteixen en geometries
sensibles que al final ja no vo-
len dir res, més enllà del pur
goig de la mirada sobre un
llenç tatuat. Per la seva banda,
les llenques de fusta de les case-
tes es transformen en estructu-

res flonges i acollidores de pa-
per, cartró o metall en tres di-
mensions. Complementen l’ex-
posició, en espais separats tal
com fa de manera habitual R+,
el quadre instal·lació No todo es
azar, en el qual una sèrie de
nombres capicua, recollits per
l’autora al llarg dels anys, adqui-
reixen calidesa per mitjà de la
llum canviant, i tambéMylayne
—en homenatge al fotògraf fran-
cès Jean-Luc Mylayne, especia-
litzat en ocells—, en la qual fa
un exercici subtil sobre la repre-
sentació i el diàleg entre la pin-
tura i la fotografia.

Joan Hernández Pijuan era
un guaperes sensible, de cabells
platejats i ulls blau mediterra-
ni, que s’emmirallava en els al-
tres. L’obra, elegant i com-
plaent, li reflectia a la perfecció
aquesta depurada coqueteria
de Narcís. Igual que Joan Vila-

casas, ell va establir una relació
directa entre el gravat i la pintu-
ra en una simbiosi perfecta. I,
com Soledad Sevilla, transfigura
el paisatge en geometries elàs-
tiques, sensibles i elegants. Eu-
de, amb l’encert que la caracterit-
za quan fa exposicions de gra-
vats, fa un repàs als aiguaforts i

aiguatintes d’Hernández
Pijuan, des dels anys sei-
xanta fins a les darreres
produccions del nou segle.

Per a Antoni Tàpies, en
canvi, la relació amb l’obra
gràfica li seria més dificul-
tosa fins que no va trobar
tallers tan bons i primmi-
rats, com és el cas de Joan
Roma, que assolirien al
tòrcul la qualitat d’origi-
nals de gran volada. En
l’obra gravada de Tàpies
s’hi troba el millor i el pit-
jor de la seva trajectòria. I
això es pot comprovar a la
galeria Joan Gaspar. A la
planta baixa hi ha la super-
ba sèrie de xilografies de
la Suite Erker, cinc papers
de gran format i curta tira-
da, del 1992. En canvi, al
primer pis hi ha un con-
junt indiscriminat de gra-
vats i litografies dels anys
seixanta i setanta amb
moltes imatges reivindica-
tives d’una Catalunya

emergent enmig de la negror
del darrer franquisme; hi plane-
ja tothora el groc, un color que,
tractat per Vermeer, és sublim,
o arrabassador en Van Gogh,
però que en el cas que ens ocu-
pa resulta demolidor.

U n home obre els ulls i
veu una paret de totxa-
nes mal arrebossada. No

pot moure el cap, ni el cos. Algú,
no sap qui ni per què, l’ha segres-
tat, l’ha drogat, l’ha lligat i està
disposat a torturar-lo. I durant
gairebé cent pàgines, això és tot,
més enllà d’alguns companys de
captiveri, tots estrangers, i uns
dubtes i una angoixa desfer-
mats... Això és tot, és clar, si obli-
dem el Hamlet de Shakespeare i
El procés de Franz Kafka, refe-
rents ineludibles de la història. I
això és tot si no afegim que
aquestes pàgines són suficients
perquè el lector entengui que ha
descobert un bon, potser un
molt bon escriptor. Vet aquí
l’arrencada de La peixera, l’ope-
ra prima de Maiol de Gràcia Clo-
tet (Barcelona, 1972). I vet aquí
també una nova troballa, i ja co-
mença a ser freqüent, de la jove
Edicions del Periscopi.

Queden dues-centes pàgines,
que potser no són tan fermes
però ajuden amantenir el judici.
Dues-centes pàgines que sem-
blen distòpiques malgrat no ser-
ho, dues-centes pàgines que obli-
guen a mencionar sense afany
hiperbòlic George Orwell, Al-
dousHuxley, John Steinbeck, Ste-
fan Zweig, Agota Kristof, Paul
Auster i Cormac McCarthy. No
és tot: en aquests dos terços fi-
nals, la societat catalana, per no
dir Barcelona, per no dir Gràcia,
esdevé un perfecte camp de pro-
ves per a la resistència com a

metàfora. És el detall per enten-
dre que La peixera no neda en
solitari, sinó que comparteix
arrels socials i polítiques amb
narradors com el Sebastià Jovan-
ni d’Emulsió de ferro, el Marc
Pastor de L’any de la plaga, el
Max Basora de Vulcano, la Mari-
na Espasa de La dona que es va
perdre o el Jordi Sanglas de
10.000 candeles, per no citar una
Dolors Millat que, també a Peris-
copi, s’hi ha afegit amb Terra
inhòspita. Barcelona 2048. Pot-
ser algú sense prejudicis, algun

dia, sabrà veure en tant recurs
de gènere un interessant tret ge-
neracional...

Que ningú no s’enganyi, però:
els elements distòpics, de fanta-
sia o ciència-ficció anticipatòria,
són tan secundaris —que no irre-
llevants— a la majoria d’aquests
llibres com a La peixera. En el
cas de De Gràcia, de fet, el règim
secret que es troba rere el capti-
veri del protagonista no s’explica
mai, i la resistència rebel és tan
subtil al tram final que només es
pot admetre com a mcguffin per

desviar l’atenció d’allò que veri-
tablement importa: el dubte, l’at-
mosfera, el joc de poder; i al cos-
tat d’això, la capacitat humana
d’acostumar-se a tot, de trair-ho
tot, de conviure amb l’absurd. Li-
teratura en estat de gràcia, De
Gràcia.

D’aquí, per tant, Shakespeare
i Kafka, més influents a La peixe-
ra malgrat les aparences de
l’orwellià 1984. D’aquí Hamlet,
el príncep entre l’acció i la boge-
ria, utilitzat per l’autor —llicen-
ciat en filologia anglesa i profes-

sor— com a vincle pedagògic en-
tre el protagonista i un detingut,
el Chen, que només parla xinès.
I d’aquí, via El procés, que el pro-
tagonista es digui Josep E., que
trobi delirant la seva feina però
no pugui deixar-la, que es dedi-
qui a fer traduccions sense ob-
jectiu i a respondre a judicis im-
possibles, i en canvi al final pu-
gui jugar a ser un rebel. D’aquí,
en fi, la història d’amor de la no-
vel·la, i d’aquí la recurrència als
escacs com a escenari, com a ba-
talla simbòlica, com a espai per
a l’engany i la venjança. Podria
ser Zweig, sens dubte, un tercer
gran referent de la novel·la.

En ella, és cert, De Gràcia pa-
lesa que encara ha de millorar,
per exemple en la pèrdua de sen-
tit dels marrons (els ciutadans

sotmesos), en l’excés de buits en
un desenllaç d’altra banda previ-
sible, o en el contrast entre la
concisió estilística, esplèndida, i
certs abusos, sobretot psico-
tròpics. El títol de l’obra, en can-
vi, és un encert que podria pas-
sar desapercebut. Com al famós
conte Axolotl, de Julio Cortázar,
qui habita la peixera no és tan
diferent de qui l’observa. Dit
d’una altra manera: la veritable
metamorfosi no prové d’evitar
el corrent, sinó d’acostu-
mar-s’hi. Quina llàstima, per no
llegir Cortázar ni De Gràcia, que
tanta gent oblidi els vidres que
ens envolten. Quina llàstima
que a totes dues bandes poder i
rebel·lió es puguin confondre.
Quina llàstima boquejar fins a
l’absurd, no rellegir l’inici d’a-
quest text i perdre’s els reflexos
de novel·les tan recomanables
com aquesta.

CATALONIA, NEXT BRAND
IN EUROPE
Albert Castellón
Ara Llibres
308 pàgines. 19,90 euros

E l mite de Gólem, o del gó-
lem —perquè el nom és
d’ordre col·lectiu—, remun-

ta als primers segles de l’era nova.
Segons una llegenda talmúdica, el
gólem és una criatura —“creatu-
ra”, diu l’editor del llibre que res-
senyem avui— fabricada per l’és-
ser humà (un rabí, habitualment)
sense que se sàpiga exactament
per a quina finalitat. En llengua
hebrea, tal com apareix al llibre
bíblic dels Salms, golem vol dir
una cosa semblant al que en llatí
s’anomenava chaos (per exemple
a Ovidi, Metamorfosis), és a dir,
unamatèria informe i imperfecta,
i, en el cas de la tradició llegen-
dària, un ésser antropomòrfic
creat de la matèria informe del
fang (com Adam, com Prometeu
va forjar els homes), gràcies adés
a la recitació d’una combinació de
les lletres que conformen el nom
de Déu o els seus eufemismes,
adés inserint el nom de Déu en la
boca de la criatura, adés escrivint
aquest nom, o l’eufemisme emet,
“veritat”, al front de la criatura.
Sol ser una persona ximple, però
robusta i amb poders quasi sobre-
naturals; i, com sabem per moltes
versions modernes i contempo-
rànies delmite, és criaturaque co-
mença com a bon minyó i servi-
dor del seu propietari, però acaba
revoltant-s’hi, o intentant-ho.
Comhemvist amésd’unapel·lícu-
la (gran Wegener!), ja al segle XX,
la manera d’alliberar-se dels po-
dersmalèfics del gólem consisteix
a esborrar del seu front la “e” de la

paraula emet, “veritat”, per conver-
tir-la en la paraulamet, que vol dir
“mort”.

Manuel Forcano, hebraista de
qualitat i poeta notabilíssim, s’ha
encarregat d’oferir-nos en català
la traducció d’un dels llibres en
hebreu més interessants del segle
XX —deixem a banda el famós de
Gustav Meyrink— sobre aquest
mite: Yudl Rosenberg, El gólem i
els fets miraculosos del Maharal de
Praga (Martorell, Adesiara, 2013),
títol en què ressona el gran presti-
gi praguès del mite, encara que
sigui, genèticament, un mite
talmúdic i després cabalístic, val a
dir antic o medieval. En una
introducció magnífica, l’editor re-
passa exhaustivament el mite del
gólem passant, naturalment, per
la versió del gran rabí Judà Leow
ben Betsalel, de Praga (del XVI),
que és la versió més divulgada de
la llegenda que ens ocupa.

Allò interessant, però, d’a-
quest llibre és que el mite hi apa-
reix d’una manera quasi inversa
a la que sol presentar-lo la litera-

tura tradicional: aquí el gólem ja
no és una criatura que arriba a
tornar-se malvada contravenint
la disposició del seu creador (i si
es convertia en malvat era pel
sol fet que el seu creador havia
burlat la llei judaica que atorga
solament a Jahvè el poder de
crear criatures, començant per
Adam), sinó una criatura ama-
tent i esforçada que no fa sinó
neutralitzar, en favor dels jueus,
la mala brama que corre damunt
seu. Això s’explica pel fet que, als
anys de composició del llibre (és
de 1909), Centreeuropa, i el reg-
ne de Bohèmia i Rússia, corrien
plens de la llegenda que els jueus
assassinaven una criatura al
temps pasqual per aprofitar-ne
la sang en l’elaboració del mat-
sot, el pa ritual de la Pasqua. Per
posar solament un exemple vin-
culat a un gran autor jueu, Kaf-
ka, recordarem que al tombant
del XIX i XX van produir-se casos
emblemàtics d’aquesta supers-
tició, dos d’ells molt especial-
ment, que van ocupar la legisla-
tura de Bohèmia durant decen-
nis i tenen ressò en l’obra narrati-
va d’aquest escriptor: el cas de la
nena Inés Hruza, que va ser tro-
bada morta el 1899 al bosc de
Brezina, als confins de Bohèmia i
Moràvia —mort que va ser
atribuïda sense cap fonament a
Leopold Hilsner, pobre noi, jueu,
de la regió—- i el cas de Mendl
Biejlis, acusat també sense fona-
ment de la mort d’un jove, Jus-
cinski, “el millor i el més guapo

dels joves que mai van viure a
Rússia”, segons textos de l’època.

L’autor d’avui, doncs, no hau-
ria fet sinó imaginar un gólem de
bona condició per neutralitzar
aquestes campanyes difamatòries
contra els jueus, efecte de la inter-
minable tradició antisemita del
nostre continent (encara dura, o
sembla que torna). Diguem-ho de
manera més enrevessada: si les
versions tradicionals del gólem,
fins al de Meyrink, el feien un és-
ser al capdavall malvat, aquesta
versió de la llegenda el converteix
en una mena de redemptor: ve-
gem-hi, aquí, un altre dels senyals
de l’assimilació dels jueus euro-
peus a les comunitats cristianes
en què van viure.

SOLEDAD SEVILLA
R Galeria
Sant Eusebi, 40, Barcelona
Fins al 15 de novembre

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN
Obra gràfica 1966-2005
Galeria Eude
Consell de Cent, 278, Barcelona
Fins al 4 de gener del 2014

ANTONI TÀPIES
Suite Erker
Galeria Joan Gaspar
Letamendi, 1, Barcelona
Fins al 16 de novembre

En la inundació asfixiant de
títols sobre la independèn-
cia que amenaça d’avorrir

llibreters i lectors, trobar un fo-
rat en el mercat no és una tasca
fàcil. I si amés el resultat és nota-
ble, el negoci és rodó. És el que fa
Catalonia, next brand in Europe,
interessant exercici d’Albert Cas-
tellón (Barcelona, 1973), que re-
clama que Catalunya actuï com
una marca. Es tracta de deixar
passar estratègies d’autonomia
(mai es podrà competir amb el
clàssicMurcia, qué hermosa eres)
per pensar com una marca inde-
pendent. Com diu el lema
d’Apple: Think different, pensa di-
ferent. La marca de la poma, Me-
ca del màrqueting, és on s’ha
d’emmirallar Catalunya.

Castellón, que com a director
general de CervesesMoritz ha es-

tat l’encarregat de reflotar aques-
ta marca, pensa una estratègia
perquè Catalunya sigui competiti-
va al món. L’autor basteix una
teoria sobre l’empresa-país que
ha de ser Catalunya aplicant un
pla de màrqueting al territori.
“Catalunya, la síntesi de la vella i
la nova Europa” és el lema amb el
qual creu que s’ha de vendre el
món. La conclusió és fruit d’una
acurada anàlisi de Catalunya.
Descriu les debilitats (en què as-
segura que Catalunya és un país
mesell i sense lideratges); les
amenaces (centrades en Espanya
i els “botiflers”); les fortaleses,
(un totum revolotum on hi cap
des del paisatge fins a la voluntat
de ser); i les oportunitats (potser
el puntmenys reeixit, on tot es fia
a la democràcia internacional i la
nova estructura de l’economia).

Més encertat és l’estudi dels
ciutadans-consumidors, amb
l’impagable descripció del català
de tota la vida, poruc i conserva-
dor. Tot compta per a l’elabora-
ció de l’estratègia, que passa per-
què Catalunya transmeti que la

sevamissió és “aconseguir la feli-
citat de la gran majoria de cata-
lans” amb les eines d’un país. La
independència com un mitjà per
al benestar dels ciutadans, no
com una finalitat política.

Castellón busca fugir de la
passió amb què es debat sobre el
procés sobiranista i intenta apor-
tar una visió freda, teòrica. Però
el punt de vista no afecta l’escrip-
tura: el pla de màrqueting de Ca-
talunya que sorgeix com a resul-

tat no és un document funcional i
avorrit, d’oficina. Hi trobem un
relat ben estructurat, realista,
ambun autor que farceix l’anàlisi
d’anècdotes i que no dubta a im-
plicar-se i deixar clar el que pen-
sa. Sense problemes per mostrar
les seves fílies i fòbies: la més evi-
dent, la tírria a Estrella Damm,
que copa el mercat cerveser.

Catalonia, next brand in Euro-
pe pot ser llegit per algú orfe de
coneixements de mercats: és

pedagògic en
la justa mesu-
ra, extens en
les explicaci-
ons sense con-
vertir-se en
una guia de
màrquet ing
per a enzes.
Una visió fres-
ca, allunyada
dels estereo-
tips: ni un polí-
tic resumint el
seu programa
electoral, ni
un famós escri-
vint quatre ob-
vietats, ni un
economis ta
que dóna mil
raons per a la
independèn-
cia, les 999 de

sempre i una nova que s’ha inven-
tat. Castellón és un expert en
màrqueting que parla de màr-
queting, sense voler fer passar
bou per bèstia grossa.

El que manca al projecte de
Catalunya, com ell mateix reco-
neix, és un líder, un Steve Jobs
que converteixi la teoria en
pràctica i lideri un nou país. S’ha
de seguir buscant: segur que,
com tots els emprenedors d’èxit,
està tancat en un garatge.

A ‘La peixera’ ja es veu
que en el debutant
Maiol de Gràcia
hi ha un bon escriptor

LA PEIXERA
Maiol de Gràcia Clotet
Edicions del Periscopi
280 pàgines. 18 euros

“Vet aquí una nova
versió, benèfica,
de la llegenda
del gólem”

Pensa diferent
Maiol Roger El gólem, segons Paul Wegener.
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Xarxes subtils
Josep Casamartina i Parassols

L’escriptor Maiol de Gràcia Clotet, en una terrassa de l’Eixample barceloní. / estefania bedmar

LLIBRES

Axolotl
Ricard Ruiz Garzón

Catalunya, per ser independent, hauria d’actuar com una marca, creu Castellón. / fotomuntatge

MARGINALIA

Llegendes del gólem
Jordi Llovet

Las lunas oscuras. Noche, de Soledad Sevilla (esquerra), i una obra d’Hernández Pijuan de la sèrie Del jardí.

Peça de la sèrie Suite Erker, d’Antoni Tàpies.


