
ELS HEREUS, LES BRODADORES 1 LA MEMORIA 
DELS CERVERINS 

Albert Thrull 

No esta essent un mal any, el 2008, des del punt de vista de la 
publicació no tant de llibres cerverins (faceta, la de les publicacions 
locals, en la qual certament la nostra ciutat pot treure pit) com de llibres 
de cerverins -i cerverines-. Llibres que em sembla que podem comentar 
en aquest Quadem de Sant Magí no sols a causa o amb 1' excusad' aquest 
origen comú (i nostre) dels autors respectius, sinó també perque, 
d'alguna manera, els llibres en qüestió tenen una certa coherencia 
entom d'un dels eixos identitaris, precisament, de la festa de Sant 
Magí: la memoria. Que, d'altra banda -no cal que us ho descobreixi-, 
esta en consonancia amb un dels motius clau d' aquesta temporada i 
dels darrers anys: la memoria historica, la recuperació col-lectiva d'un 
passat que se'ns amagava; vet aquí la tasca del Memorial Democratic, 
les diverses rutes pels escenaris de la guerra, les plaques informatives 
en determinats indrets de la ciutat, les obres de dignificació de les fosses 
al cementiri, o fins i tot la simbolica recuperació de la Processó del Puro 
(que, significativament, alguns indocumentats han volgut criticar amb 
arguments més que grotescos) ... 

Es tracta, en concret, de cinc llibres (o almenys de cinc llibres: és 
possible que n'hi hagi algun altre que ara se m'escapa, i ja em sap 
greu ... ) que han aparegut o estan a punt d'apareixer dins d'aquest any, 
tot i que, comes veura -i com de fetja avisa el títol de l'article: aixo dels 
"hereus" i les "brodadores"-, em centraré a comentar-ne especialment 
un: el de la Rosa Fabregat. Dels altres poc puc dir-ne o bé ja n'he dit 
alguna cosa, i tampoc es tracta de repetir-se, oi? 
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Amb "algunacosaja 
n'he dit" em refereixo 
al volum primer -que al 
capdavall sera l'únic
de les Memories de 
J osep Benet, publicades 
per Edicions 62 amb el 
subtítol De l 'esperanr;;a 
a la desfeta ( 1920-
1939), on l'advocat, 
historiador i polític 
cerverí, sens dubte un 
dels més importants 
personatges que la 
nostra ciutat ha donat 
a la cultura catalana, 
repassa els seus 
anys d'infantesa i 
adolescencia (1' estada 
a l'Escolania de 
Montserrat, la mort 
del pare, els estudis 
secundaris ja a 
Barcelona, la guerra 
ambla "lleva del biberó", 
etc.), tot i que apuntant-hi moltes coses ja, també, deis anys posteriors 
(lluita antifranquista i recuperació democratica) en que ell, com bé 
sabeu, havia de jugar un paper absolutament fonamental en aquest país. 
En fi, no caldra sinó recordar que Benet, mort enguany i ja homenatjat 
dignament per les nostres principals associacions i institucions, deixa 
escrit en aquestes memories que tata la vida -malgrat residir des de 
molt jove a Barcelona- se sentí profundament cerverí i segarrenc, i que, 
entre altres, tenia un especial afecte per la distinció que li atorga la festa 
de Sant Magí fent-lo pregoner de l'any 2003 ... 

He dit "pregoner" ... ? Dones vet aquí un altre dels trets en comú deis 
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eme llibres i deis 
seus cinc autors, i, 
si calia, una altra 
excusa per fer-ne 
un articlet per a 
l'entranyable (i ja 
imprescindible) 
Quadern de Sant 
Magí: totscincautors 
estan vinculats amb 
la nostra festa, i 
concretament tots 
cinc n 'han sigut 
pregoners, sí. Potser 
no és cap casualitat... 
(vull dir: no sera 
que Sant Magí se 
situa al cor mateix 
de la nostra ciutat 
i de la nostra gent, 
i per tant també, 
naturalrnent, dels 
nostres escriptors?). 

PEPA FERNÁNDEZ 

LO Q!JE 

LA\'IDA 
"""" 
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Que dir del segon llibre d'un (en aquest cas una) magmtsta tan 
constant com la Pepa Fernández? No oblidern que la Pepa, avui una 
periodista de gran exit a la radio, a més de presentar la vetllada del sopar 
de Sant Magí rnoltfssims anys, en va ser tarnbé pregonera en l'edició 
del 2004. El seu llibre, editat enguany per La Esfera de los Libros, 
duu per títol Lo que la vida enseña, i ja es veu que es tracta d'una 
obra no estrictarnent literaria, ni d ' unes memories propies, sinó d'un 
d' aquells productes - sovint extraordinariament interessan ts, no pretenc 
en absolut desrnereixer-los- que deriven de forma directa o indirecta 
d'una activitat efectivament periodística. En aquest cas se'ns serveix un 
extracte de les entrevistes que la Pepa ha tingut el privilegi de mantenir 
amb personatges com el doctor Barraquer, la cantant María Dolores 
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L'AJuntament de Cervera, Edlclons 62 i 
Ediciones Penrnsula 

us conviden a la presentació deis llibres 

Diari da tardar 
1 

Libro de horas 

de 
laume Ferran 

a c:trrec de 
Carme Riera, escriptora, 

Jordl Corrmdella, editor, i l'autor deis llibres. 

Sera divendres 25 de julio! a les 20 h 
a I'Antiga Biblioteca de la 

Universitat de Cervera -62 19 EdidoiM-

Pradera, el cantautor i polític José Antonio Labordeta, 1' escriptor i premi 
nobel José Saramago, i una bona colla d'altres d'un nivell similar. No 
es tracta, dones, d'un llibre de memories com el de Josep Benet o algun 
altre que esmentarem tot seguit, pero sí que indirectament és un llibre 
que aprofita i transmet 1' experiencia (i amb ella bona cosa hité a veure la 
memoria, sens dubte) d'un seguit de figures que bé que ajuden a entendre 
el segle XX, amb les seves contradiccions i les seves repercussions no 
sols a nivell social, sinó també en 1' ambit individual. .. 

Dels altres dos llibres, en canvi, no en puc dir res, o practicament 
res, i molt que ho lamento! Pero és que els hi ocorre una cosa basica: 
que, encara queja estan escrits i, pel que en sé, acabats, no han aparegut 
encara -o no ho han fet, si més no, a mitjan juliol, que és quan escric 
aquestes ratlles. Llastima, perque encaixen perfectament amb el conjunt 
que pretenia de comentar: obres d' autors cerverins, vinculats a més amb 
Sant Magí, que tenen coma eix basic la memoria. Dones esmentem-los 
almenys, amb 1' esperan~a que jo mateix o algú altre els pugui comentar 
-per que no?- en el quadem de l'any vinent... Es tracta d'una banda del 
segon volum de les memories d'un dels nostres grans poetes, Jaume 
Ferran (primer pregoner de Sant Magí, l'any 1993, i ara, al damunt, 
Maginet del 2007!), qui, com recordareu, en va publicar ja el 2001, a 
les mateixes Edicions 62 de Barcelona, un primer (i llavors premiat) 
volum, amb el títol de Memories de Ponent. Feia temps que se sabia 
que el Jaume treballava en un segon volum de memories, cada cop més 
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esperat, i sembla que ara sí 
queja és a punt de sortir 
al carrer, amb el títol 
Diari de tardar, i que, 
segons em diu, es podria 
presentar a Cervera junt 
amb un nou poemari 
precisament el dia de 
Sant Jaume d'aquest any 
que ell, unes setmanes 
abans, a mitjan juliol, tot 
just n'ha complert 80: 
enhorabona per partida 
triple! 

1 enhorabona també a 
l'Isidor Consul (en aquest 
cas cerverí d' adopció, i 
pregoner de Sant Magí 
l'any 1998), qui també té a 
1' obrador un llibre no u, en 
aquest cas no exactament 
de memories, sinó un 
dietari -premiat en terres 
gironines i ara finalment a 

Isidor Cónsul 
Tractat de geografia 
Premi Marian Vayreda 2008 

punt de solfa- que, pel que en sé, no deudt ser exactament un dietari 
d' aquells on es consignen detalls quotidians i anecdotes personals, sinó 
d' aquells altres on es van altemant els fulls de refiexió cultural o política 
amb els que relaten de forma completa un episodi, una celebració, un 
viatge ... Una mena de notes immediates que, en el fons, prefiguren el 
que en el futur podrien ser unes veritables memories, dones. A més, 
ja sabem com l'lsidor -escriptor, crític, professor i en els darrers anys 
maxim responsable del segell editorial Proa- sap treure profit d'un 
genere tan intrínsecament literari com són els dietaris, des que l'any 
1998 va publicar-ne un primer tast, Cinc estacions, on repassava fets 
i pensaments situats entre els estius de 1995 i 1996 (uns quants d'ells 
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vinculats amb Cervera, per cert, incloent-hi un text preciós a proposit 
d'una anada "A Sant Magí sota els estels" que hauria de constar en 
qualsevol antología literaria sobre la nostra festa). 

1 bé, anem acabant aquest repas pels llibres de cerverins (i 
maginistes!) de l'any 2008 amb el cinque i darrer, que, com he dit 
al principi, és l'únic sobre el qual gosaré estendre'm una mica més. 
La passada primavera (jo en tinc un exemplar signat just el "dia de la 
República") va apareixer, a 1' editorial Pages, de Lleida, amb el títol 
Hereus i brodadores, un nou llibre de la Rosa Fabregat (per cert, no ens 
n' oblidéssim: també pregonera de Sant Magí, en aquest cas en un any 
de xifra tan emblematica -essent ella com és una amant de la cabala
com el 2000). Es tracta en principi d'una novel·la (die "en principi" 
perque en aquest cas una tal afirmació, coma mínim, es pot matisar), 
que d' aquesta manera s' afegeix a laja extensa producció de la nostra 
escriptora en el genere narratiu: recordem-ne no sols un títol tan cerverí 
com El turó de les jorques (1983) o un inicial Laberints de seda (1981), 
sinó el més recent Sóc !'Iris (2006), marcat pel comprornís social com 
també hi estaven jaLa capellana (1988) i Francina i la providencia 
(1995), a més, naturalment, de les seves aportacions fonamentals en 
1' ambit de la ciencia-ficció (Rosa Fabregat ha estat just fins enguany 
la presidenta de la Societat Catalana de Ciencia-Ficció i Fantasía), que 
es concreten en les novel·les Embrió huma ultracongelat núm. F-77 
(1984) i PeZ camí de l'arbre de la vida (1985), reunides el 1997 en 
un sol volum sota el títol La dama del glaf. No oblidem, a proposit 
d'aquestes qüestions, que Rosa Fabregat és doctora en farmacia, que 
exercí molts anys aquesta disciplina científica (de primer en 1' ambit 
de la investigació i després, fins a la jubilació, des d'una farmacia de 
poble, concretament a Llorens; del Penedes ), que és membre numeraria 
de 1' Academia de Farmacia de Catalunya i que, coherent amb aixo, 
té també, al costat de les purament literaries, algunes publicacions 
relacionades ambla historia de la farmacia al nostre país. 

Una doble formació, dones, i una doble sensibilitat, la científica i 
la humanística, que es troben al moll de 1' os tant de la persona com 
de l'escriptora Rosa Fabregat, i que no pas menys que en les seves 
novel·les, es posen de manifest també en 1' altre gran genere literari que 
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des dels seus inicis ha conreat. Em refereixo naturalment a la poesia, 
que li ha valgut a la Rosa un singular reconeixement dins el panorama 
literari catala des que, ja fa trenta anys, el 1978, li fou premiat el primer 
llibre, Estelles, al qual seguirien El cabdell de les bruixes (1979), Temps 
del cos (1980) o Balda de la vida (1991), poemaris que el 1994, junt 
amb alguns d'inedits fins aleshores, foren reunits en el volumAncorada 
en la boira. Aquesta important publicació, que amb el subtítol Obra 
poetica, 1953-1993 semblava tancar un cicle -com si fos una mena 
d' obra completa en versió final-, encara va donar pas, tanmateix, 
a altres llibres en els anys posteriors (i fins avui, que tinc entes que 
prepara l'edició d'un nou poemari): Cartes descloses (1998), Requiem 
pera una poeta (1999), El ble i la llum (2003), Cauen instants (2004) i 
Roses de sang (2005). 

J a es ve u que la Rosa -com el J aume, com 1' lsidor, per no parlar d' en 
Benet!- no és pas una escriptora ocasional, sinó que la seva obra -de la 
qual he esmentat només els principals títols- és una tasca constant, on 
cada llibre és una anella més d'una cadena global, composta a més per 
almenys dues fileres que es van entrella~ant: la de la narrativa i la de la 
poesia. Tant, que una no s'entén sense l'altra. En el seu cas no hi ha una 
separació de temes i interessos, sinó només de formes, de generes que 
exigeixen una certa convenció (el vers, el capítol, 1' argument, el ritme ... ). 
Pero en el fons trobem tant poemes com novel-les de compromís social, 
i tant novel-les com poemes de rerefons científic (o totes dues coses 
alhora: el debat etic sobre els avenc;.:os en medicina o en tecnología, per 
exemple), i també, d'altra banda, elements lírics, personals i farniliars 
en tots dos generes. De manera que, en 1' obra de la Rosa Fabregat, es 
pot ben dir que poesia i narrativa es van entrellac;.:ant, talment com una 
trena ... 

Aixo és el que el passat 1 O de juny, en la presentació del llibre a 
1' Ateneu Barcelones (abans s'havia ja presentat a Lleida i a Cervera, al 
Casal), vaig voler-ne remarcar: que som davant d'una "novel·la trena", 
car tota ella és feta d' elements que es van entrecreuant en zíga-zaga, fins 
afer la impressió certament d'un conjunt ben trenat. Elements de tota 
mena: se me n' ocorren uns quants, comenc;.:ant per la mixtura de generes 
de que parlava en el paragraf anterior. Sí, perque encara que Hereus 
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i brodadores s1gm 
basicament una 
novel·la, bé es pot 
dir que té elements 
també d'altres tipus 
literaris: de la historia 
o la cronica, perque es 
basa en un posit real 
de memories personals 
i familiars, encara 
que transformades en 
literatura de ficció; 
de la narrativa breu, 
perque els seus catorze 
capítols (en dos blocs 
de set: xifra altament 
simbolica) permetrien 
en la majoria dels casos 
de ser llegits de forma 
indepemient, com si 
es tractés de relats, 
centrats cadascun en 
un dels personatges 
de la nissaga que en 
conjunt se'ns desplega; 
i també, per últim, de 

RosA.FABREGAT 

Bereus i hrodado 

la poesia, no sols perque el tema escollit i el tractament que en fa la 
Rosa tenen molt de líric, d'emotiu, sinó en concret perque, comes pot 
comprovar, hi ha en el seu llibre de poemes Cauen instants -de fa tot 
just quatre anys- una serie de composicions de caire seminarratiu (pero 
en vers) on ja es presenten i s'expliquen breument les vides d'alguns 
deis personatges familiars als quals ara es dedica un capítol. En són un 
precedent directe, dones, i tan evident que cap analisi de la novel·la que 
ara ens ocupa no ho pot defugir. 

U na altra trena, realment basica en la concepció i 1' estructura de 
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1' obra: la que formen els personatges entre si, i també -potser n' és una 
altra dones- la deis narradors, o narradores, que són dues (una d' elles 
fantasmal!, i l'altra un alter ego de !'autora) i van altemant les veus i, per 
tant, els punts de vista. Ja he apuntat abans que cadascun dels catorze 
capítols és com un episodi, de manera que el conjunt de la novel·la no és 
sinó la suma (o més ben dit, el resultat del trenat, precisament) d' aquests 
capítols, i que cadascun se centra en un personatge en particular de 
la famí1ia: la tieta monja (que, a la novel·la, se'n surt i comenc;:a una 
vida nova), l'oncle canonge que mor a la guerra, el que se'n va a 
America i travessa els Andes a peu, el qui era un belluguet i participa 
en la memorable aventura cerverina del Poli del Ce l. .. pero també els 
personatges casolans, els qui afermen i consoliden la nissaga i les cases: 
els hereus i les brodadores. Tots, d' alguna manera, són figures reals 
d'un fann1ia cerverina del segle XX -la de la Rosa, és ciar: els Fabregat 
i els Armengol-, pero convé no perdre de vista, per no caure en lectures 
falsejades que podrien donar peu fins i tot a trifulques internes, que 
tot aquest posit, que la Rosa coneix per experiencia propia i també per 
transmissió oral de determinats membres de més edat de la seva famí1ia, 
ella el sotmet a un procés de literaturització, fins al punt que algun deis 
episodis basics (com allo de la monja) o gairebé tots els noms han estat 
canviats amb plena consciencia i intenció. Hereus i brodadores, dones, 
representa un interessant exercici de recreació de la memoria -d'una 
memoria personal i familiar- des del genere novel·lístic, amb el que 
aixo implica de manipulació (en el bon sentit de la paraula) i d'inevitable 
invenció. Al capdavall, que ningú no s'enganyi: la novel·la des de fa 
segles és un genere literari de ficció, no pas una variant de la cronica, 
ni menys encara un refregit de la historia historica (si se'm permet la 
redundancia: vull dir de la historiografia científica o academica). 

Pero malgrat tot, aquí hi teníem una altra trena: com en tota bona 
obra literaria, el particular hi esdevé universal, i d'aixo li'n ve un dels 
valors basics. On és la trena, direu? En 1' encreuament continu, tan subtil 
que pot ser imperceptible, entre la historia (literaria) d'una famí1ia en 
particular o d'un personatge en concret i la real pero generica de totes les 
famí1ies i cadascuna de les persones que les componen, és a dir, de tots 
i cadascun de nosaltres (per aixo als lectors ens agrada de llegir certes 
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novel·les: perque ens hi podem reconeixer). La qual cosa, obviament, 
val també per als parametres classics d'espai i temps: una obra és d'un 
moment concret -quan ha estat creada- i naturalment des d'un lloc i 
en aquest cas en una llengua concrets també, pero si és bona de debo, 
segurament valdra per a tots els moments i tots els indrets, gracies al 
que en diem tot just els seus valors universals. Dones trena, sí: del segle 
XX amb els altres segles, del passat amb el present, i d'una localització 
precisa (que a la novel·la és variable, en funció dels personatges: hi 
surt molt Cervera, naturalment, i forc,;a també Lleida, pero en alguns 
episodis la cosa va per Ginebra, pel sud d' America, per Barcelona, per 
Belgica o el Canada ... ) a tots els racons de tots els pa'isos. 

En definitiva, aquesta obra, que estic segur que quedara remarcada 
com una de les principals dins del conjunt de la producció literaria de la 
Rosa Fabregat, en ve a ser una mena de resum, com una combinació de 
les essencies queja anavem trobant en els seus altres llibres. I aixo ho 
permet precisament aquella estructura de trena: com que és una novel·la 
feta de molts elements en continua intersecció, bé pot passar que uns 
d'aquests elements remetin a d'altres novel·les o a poemes que també 
tractaven de Cervera i de la falll11ia i del pas del temps, i que d' altres 
elements recordin la Rosa més compromesa amb valors etics, nacionals, 
ideologics o socials, i així fins facilitar la connexió amb practicament 
tota la resta de la seva obra, que d' aquesta manera pode m contemplar 
com un tot, com un contínuum coherent i ple de sentit. Com la vida 
mateixa, que és feta de mil bocins; com la trena de la vida: aquella 
espiral d' ADN que la Rosa Fabregat, poeta farmaceutica, científica 
escriptora, tan bé ha glossat en algunes de les seves millors pagines. 

Cervera, juliol del 2008 
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