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Marta Rojals 
La Magrana 
364 pàg. 20 €

Com un imant. 
Així captura la 
primera 
novel·la de 
Marta Rojals, 
Primavera, 
estiu, etcètera, 
que La 
Magrana ha 
publicat per 
celebrar que ja 

ha parat la taula de 300 llibres. I la 
celebració és oli en un llum perquè el 
llibre enxampa com un 
atrapamosques i les més de 350 
pàgines s’engoleixen d’una única 
mossada. De bona gana i de gust. 
Escrita amb la variant dialectal 
occidental –l’autora és filla de la 
Palma d’Ebre– i amb una gran 
naturalitat expressiva, la novel·la 
repassa la vida d’una jove arquitecta 
de 34 anys, l’Èlia, que torna al poble 
per passar un cap de setmana llarg 
amb la família i, de passada, per 
oblidar-se del seu company, de qui 
s’ha separat fa molt poc temps. 
Aquest retorn serveix, a la 
narradora, per posar en remull tota 
la seva vida: renta la mare absent, el 
pare tancat, la germana que ha fugit, 
la tieta que els ajuda, l’amiga que ha 
perdut..., i estén amb les pinces més 
grosses l’amor platònic 
d’adolescència. I aquest amor és, 
sens dubte, la història que se segueix 
amb més devoció del llibre, el camí 
que s’imposa d’entre tots els 
caminets que surten i es ramifiquen 
de la vida de l’Èlia esquerdant tota la 
geografia del personatge i també del 
paisatge del poble, que és l’altre gran 
protagonista i que Marta Rojals 
retrata amb lluïdesa i brillantor. 

Primavera, estiu, etcètera és una 
novel·la amb un present molt breu: 
quatre dies de tardor i quatre dies 
d’hivern, i, en canvi, un passat ampli 
que travessa anys, estacions i mesos 
perquè el pas del temps, tal com 
anuncia el títol de manera 
desenfadada, marca una novel·la on 
la vida, espessa com una gla, salta i 
recula i no ho fa, en cap cas, com una 
ona mansa. No obstant això, el llibre 
és ple de temps sortós, de persones 
que, com fa tothom, busquen i 
troben felicitat després de la 
ventada. Felicitat, d’altra banda, que 
descobrireu en unes pàgines obertes 
que són fresques i gustoses com una 
bona síndria vermella. –Gemma 
Casamajó i Solé
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Johann Wolfgang Goethe 
Edicions Alpha 
170 pàg. 19 € 

Johann Wolfgang 
Goethe 
(1749-1832) és 
admirat sobretot 
per la seua 
proteica poesia i 
el seu teatre 
–amb el Faust al 
davant–, però en 
el seu temps, el 

que el va catapultar a la fama va ser 
una novel·la, Les desventures del 
jove Werther, llavors molt 
innovadora, que ha conservat 
intacta la seua capacitat de fascinar 
els més diversos lectors. A més del 
Werther, Goethe va escriure un 
grapat de relats i dos extenses 
novel·les, Anys d’aprenentatge de 
Wilhelm Meister i Les afinitats 
electives, de portentosa complexitat 
simbòlica –sobretot la primera–, 
originalitat i ambició, que han 
quedat com dos monuments d’un 
mode molt divuitesc d’entendre la 
literatura, tot concertant el gran art 
amb la pedagogia moral. I també hi 
ha les Converses d’emigrats 
alemanys, ara traduïdes per Raül 
Garrigasait, editor de la nova etapa 
d’Editorial Alpha.

En l’epíleg del llibre, el traductor 
explica amb molt d’encert les 

penoses circumstàncies que 
voltaren la seua escriptura i els 
propòsits que la menen. El lector 
català farà bé de llegir aquest epíleg 
amb deteniment, perquè se les heu 
amb un relat de relats astut i irònic, 
que diu molt entre línies i que tot 
just deixa entreveure una voluntat 
alhora polèmica i constructiva. Al 
capdavall, Converses d’emigrats 
alemanys és un diàleg d’exiliat, cosa 
que pot passar desapercebuda al 
lector desatent.

El consol de la narració
Goethe va escriure aquest llibre 
quan la Revolució havia arribat a 
Alemanya. Les tropes franceses 
travessaven el Rin, Magúncia 
proclamava la república i combats i 
saquejos sacsejaven el país. Per a 
l’autor, aquest va ser un temps de 
crisi creativa i replantejament 
intel·lectual. 

En el relat, una família benestant 
ha hagut d’abandonar les seues 
possessions a causa de la guerra i 
troba recer en una vil·la rural. Allà, 
les disputes polítiques estan a punt 
de destruir el grup. Per això, 
decideixen dedicar el seu oci forçós a 
la narració de petites històries, a la 
manera del Decameró de Boccaccio. 
Amb tot, els recels continuen. Els 
primers relats són ambigus i 
maldestres, i no acontenten tothom. 
A poc a poc, però, els relats prenen 
cos, són més intrigants i atractius, i 

els reptes morals que plantegen es 
presten més a una discussió 
desapassionada. Tanca el llibre un 
Conte enigmàtic, d’imaginació 
exuberant, on triomfa la llibertat de 
la fantasia creadora, mentre es 
regenera –dins aquest món de faula 
onírica– l’harmonia social.

La literatura, art reflexiva
Podria semblar que, amb això, 
Goethe ens presenta la literatura 
com a opiaci apaivagador de les 
tensions socials, com a instrument 
d’alienació. Res més contrari a les 
seues intencions. Més aviat, el que 
Goethe insinua és que, també en 
temps de crisi, aquest art reflexiu 
que és la literatura continua sent 
una eina de coneixement i de 
comunicació que permet la cohesió i 
la millora socials. 

El cercle de narrador i oients (o 
lectors), examinant per mitjà 
d’històries amb sentit la realitat 
humana, és una comunitat 
civilitzada i civilitzadora. I per això 
la seua acció en el món no és 
escapista ni dissolvent, sinó que és 
constructiva i real, com ho és el 
poder fascinador de la faula última, 
que sustenta jovialment un ideal que 
venç l’angoixa i afirma el poder 
transfigurador de l’harmonia. 
Mentre els exèrcits lluiten a les dues 
vores del riu, Goethe proposa la 
construcció del pont magnífic del 
diàleg. –Enric Sòria

Converses d’emigrats alemanys

L’Editorial Alpha ofereix per primera vegada la traducció al català de ‘Converses d’emigrats alemanys’.


