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‘La rossa de mal pèl’,
de J.M. Francès

‘La buena
vida’, de Jay
McInerney

ADESIARA (2019)

“Per esbravar-se va sorrtir al balcó. El vell mer-cat de Santa Caterina,,
a
allí a quatre passes, era
tot enrenou i cridòria”..
Aquest és l’ambient en
n
què arrenca La rossa de
e
mal pèl, publicada el
1929 però ambientada
dues dècades abans.
Nascut a Lleida el 1891, Josep Maria Francès va
continuar publicant en català fins al 1938 –deixant
inèdita Marasme–; des de l’exili mexicà, on va viure fins que va morir el 1966, va continuar escrivint
i publicant, només en castellà.

‘Un film (3.000
metres)’, de Víctor
Català
CLUB EDITOR (2015)

VISTA DE LA RIERA DE SANT JOAN DURANT LES OBRES D’OBERTURA
DE LA VIA LAIETANA, CAP AL 1910. JOAN VIDAL I VENTOSA / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

vel·la rosa en clau masculina, que a
Itàlia es coneix com el romanzo blu”.
És el cas de La rossa de mal pèl. Joan Puig i Ferreter, de Proa, va rebutjar la primera ficció llarga de l’autor
perquè era “com una novel·la picaresca del segle XVII” adaptada al segle XX i perquè estava “massa carregada d’espècies”.
Nou dècades d’absència

L’autor va acudir llavors a Joan Balagué i Pallarés, llibreter i impulsor
de l’editorial Lux. El llibre va aparèixer a finals de 1929 encapçalant
una nova col·lecció. “El mercat editorial de Barcelona dedicat a la literatura de consum era molt poderós
–recorda Mori–.Gran part dels catàlegs d’editorials com Lux, Maucci i Sopena no es poden trobar a les
biblioteques del país, cal acudir a
les llibreries de vell”. Mori va arribar a Francès justament a través de
Jordi Castellanos, del qual va ser
alumne a la Universitat Autònoma.
“Un llibre que no es reedita des de
fa 20 anys no existeix, i aquest era
el cas de La rossa de mal pèl, que des
de 1930 no s’ha tornat a imprimir
–diu l’editor–. Quan es va publicar,
algunes de les crítiques més moralistes de l’època van retreure a l’autor els excessos en les descripcions
sexuals”. Mori, en canvi, remarca el
mètode de treball de Francès: “Per
a ell, la ficció era una manera de retallar escenaris, personatges i situacions vitals. Al llibre hi trobem la
Barcelona d’aquells anys, no només

la de l’actual Barri Gòtic i el Born:
també la de l’Eixample i Montju-ïc. Hi tenen lloc fets durs, però no
o
vol alimentar el mite sobre el Dis-tricte Cinquè”.
La “rossa de mal pèl” és una jo-ve, la Magina, obsessionada amb
b
“aconseguir” en Bràfim, un jovee
amb vocació de poeta que al seu torn
n
està enamorat de la Dolors, una ac-triu decadent i aprofitada. Comple-ten els personatges principals en
n
Tomàs, amic d’en Bràfim, i en Baldi-ri Clota, un jove que “es mou, parlaa
i pensa com una dona, no pas com
un noi homosexual, sinó com el que
avui coincidiria amb la transsexualitat, segons han delimitat Judith
Butler i Paul B. Preciado els últims
anys”, diu Thiago Mori. Amb les see
ves novel·les, Francès volia “generar una literatura popular, urbanaa
i d’esquerres” apel·lant a contextoss
realistes que sovint s’inspiraven en
n
personatges i fets reals. “La reper-cussió dels seus llibres en el medi li-terari català no va estar a l’alçada dee
la qualitat de la seva obra per un
n
menyspreu sistemàtic a la literatuura de consum, especialment en laa
clau proletària en què escrivia Franncès –explica Mori–. En aquells mooments, una literatura que volia tenirr
un Proust o un Joyce no podia connsiderar una novel·la com La rossa de
mal pèl”. Potser gràcies a la bona
acollida de les reedicions de Vallmitjana i Català ha arribat el moment d’apreciar el talent fresc i vigorós de Josep Maria Francès.✒

Quan va començar a pu-blicar Un film (3.000
0
metres) per entregues,,
Víctor Català estava a
punt de fer 50 anys. No
o
havia publicat cap no-d
vel·la des de Solitud
(1905), i després dels
resultats –força discrets– només escriuria contes. El llibre descriu la
Barcelona de la segona dècada del segle XX amb
fúria lluminosa i una prosa que llampegueja al servei d’una història protagonitzada per un jove que
decideix convertir-se en el millor dels lladres.

‘D la ciutat vella’,
‘De
de
d Juli Vallmitjana
EDICIONS DE 1984 (2018)
ED

V ser el poeta Enric CasasVa
ses qui va portar La xava a
s
JJosep Cots, d’Edicions de
1984. Publicada per primer
1
cop el 1905 i reeditada el
c
2003, explorava els ambi2
ents més humils de la Bare
celona de principis del segle XX, igual que passava
–centrant-se en la comunitat gitana– a Sota Montjuïc, del 1908, recuperada per Arola el 2004. Després dels contes De la raça que es perd i la novel·la Albi, Edicions de 1984
aposta per De la ciutat vella. Queda encara com a
mínim un inèdit, Cartes al meu fill David.

‘S
‘Sang
a les Drassanes’,
de Francesc Madrid
d
A CONTRAVENT (2009)

D
Durant
la seva primera etap
pa, l’editorial A Contravent
––dirigida per l’actual presid
dent de la Generalitat,
Q
Quim Torra– va recuperar
ll’obra de periodistes com
Domènec de Bellmunt, Just
Cabot i Francesc Paco Madrid, autor de Sangre en
Atarazanas, traduïda al
català per Gerard Bagué. El volum aplega els reportatges, sovint impactants i sòrdids, publicats al
setmanari El Escándalo, mitjançant els quals Madrid va batejar el districte cinquè com a Barri Xino. Des de llavors es coneixeria amb aquest nom.

J

ay McInerney ens situa a Nova
York al setembre del 2001.
Potser s’han escrit altres novel·les que deixen constància de
la tragèdia, aquesta que hem de
dir que ha resistit el pas del
temps, que ens ha fet reflexionar
sobre la ‘vida quotidiana’ setmanes i mesos després de la terrible
experiència.
Corrine Calloway ha deixat la
feina d’executiva a la borsa per
atendre els fills, nascuts gràcies a
les filigranes dels metges. Han fet
possible l’embaràs d’una dona
que havia perdut l’esperança per
les vies convencionals…
Coneixem Luke, un milionari
gestor d’inversions. Les circumstàncies l’han fet coincidir amb
Corrine com a voluntaris al sud
de Manhattan, passen els vespres
col·laborant amb el rescat.
L’autenticitat de les relacions
entre policies, bombers i voluntaris, la generositat d’algunes
persones. El cinisme i la falta
d’escrúpols
d’altres:
“Pues montar una organización humanitaria no es mala
idea”.
Una
idea
d’algú que no
coneixia el significat de l’adjectiu ‘humani- ‘LA BUENA
tari’ i que mai VIDA’
no havia tingut JAY MCINERNEY
un ‘pensament TRADUCCIÓ DE
altruista’.
PATRICIA ANTÓN
A través de LIBROS DE
Luke i la seva ASTEROIDE
desestrucurada 429 PÀG. / 23,95 €
família coneixem el món del luxe, de la bellesa assolida a cop de talonari, de la
incomunicació amb els fills, dels
fàrmacs per aconseguir pèrdues
de pes o rendiments intel·lectuals, excèntrics que no són inofensius, encara que dignes de
llàstima, víctimes de necessitats
materials absurdes:
“Un montón de gente está
haciendo lo de las tres casas…”
(pàg. 243).
Aquestes són paraules de
Sasha, quan la filla, de 14 anys,
és a l’hospital, víctima d’una sobredosi:
Arriben els rituals de Nadal, la
tragèdia és present però el pes de
la tradició és dominant, les bones
intencions es dilueixen…
Una crònica impecable que no
ha perdut vigència, un autor que
convé tenir molt en compte a
l’hora d’aprofundir en les peculiaritats d’una part de la població
condemnada a ser víctima dels
excessos.✒

