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Truncada a Xile el 1958, l’obra de 
creació de Cèsar August Jordana 
és poc abundant i no ha obtingut 
cap consideració especial per part 
de la crítica. Els qui s’han dedicat 
a catalogar la novel·lística catalana 
moderna li concedeixen un co-
mentari discret, amable i breu. És 
veritat que, pel que li conec, fins a 
l’aparició pòstuma d’El món de 
Joan Ferrer, Jordana no passava de 
ser, qui ho sap, un autor correcte i 
pulcre —qualificatius que se li ve-
nien aplicant i que ell ja odiava—, 
però de poca volada. De tota ma-
nera, cal dir que obres com Qua-
tre venjances i Una mena d’amor 
mereixen, i suportarien amb dig-
nitat, una revisió.
  Quatre venjances (1923), el seu 
primer llibre, reuneix quatre na-
rracions de longitud desigual, la 
darrera de les quals ocupa la mei-
tat material del volum. Ignoro les 
fonts on anà a pouar en escriure’l, 
potser en alguna de les que ha 
indicat Rafael Tasis per a altres 
obres del mateix Jordana. Sigui 
com sigui, el que hi trobem és l’ús 
d’un humor irònic i escèptic, de 
caràcter clarament anglosaxó, una 
tria de solucions argumentals ab-
surdes que l’apropen, sospito, al 
joc avantguardista, i una utilitza-
ció desimbolta dels mites bíblics 
que l’ortodòxia deuria mirar amb 
disgust. No crec que hagi estat 
assenyalat, i algú més competent 
hauria de comprovar-ho, però pot 
observar-se que els elements citats 
són semblants als que una mica 

més tard conferirien personalitat 
pròpia als components de l’escola 
de Sabadell, a Trabal, a Joan Oli-
ver, a aspectes jovenívols de la 
Rodoreda. Més exactament, La 
venjança del sol, la primera de les 
quatre narracions, ens acostaria a 
les cabrioles avantguardistes de 
Trabal, i La venjança del frare, l’úl-
tima i més llarga, inclou, per 
exemple, un Diari de Noè en el 

qual el to general, per descomptat, 
però fins i tot troballes com la de 
la influència d’un colom inquie-
tant damunt del patriarca, ens 
recorda altres de paral·leles a Allò 
que tal vegada s’esdevingué. Els lli-
gams reals entre Jordana i aquests 
escriptors els desconec, per bé 
que un recull de contes seus, en 
general mediocres, aparegué pu-
blicat per «La Mirada»; en tot cas, 

a efectes de localització dins la 
història de la literatura, el prece-
dent pot resultar digne de ser tin-
gut en compte.
  Una mena d’amor (1931), llibre 
que un personatge de la Rodore-
da, Aloma, comprarà i llegirà d’a-
magat de casa seva —la citació és, 
si més no, curiosa—, apareix escrit 
en un estil molt treballat, impri-
mint a la prosa un ritme que per 
moments, sobretot en descriure la 
plenitud de l’acte sexual, esdevé 
pràcticament poemàtica, aspecte 
que ja fou assenyalat per Rafael 
Tasis. El tema de la novel·la, la 
història d’unes relacions sexuals 
des que s’inicien fins que s’exhau-
reixen, és tractat amb una notable 
absència d’angoixes i de traumes. 
L’anècdota s’inicia quan el jove 
protagonista roba una quantitat 
important en metàl·lic que li ha de 
servir per a comprar la dona que 
desitja. És perfectament possible 
d’imaginar alguns dels grans no-
vel·listes catalans del moment, un 
Puig i Ferreter, un Juan Arbó, ini-
ciant de la mateixa manera els 
seus llibres. En ells, però, el de-
senrotllament hauria estat, quasi a 
la força, un enfilall de neguits, de 
turments interiors, i el desenllaç 
hauria tingut caràcters de catàs-
trofe, de tragèdia: conseqüència 
lògica de les influències d’escrip-
tors com Dostojevskij. Però Jorda-
na, seguint o no seguint Lawrence, 
trià un camí totalment divers. Així, 
el lladre podrà satisfer la seva 
passió, i al final de la novel·la cap 

Cèsar August Jordana, més enllà 
de la pulcritud Josep Maria Benet i Jornet  
Quan vaig llegir El món de Joan Ferrer, Cèsar August Jordana era un novel·lista negligit per quasi tothom. Però 
aquell llibre, que encara espera, si no m’erro, l’anàlisi exhaustiva que mereix, continua semblant-me un dels intents 
narratius més ambiciosos que va produir la literatura catalana després de la guerra. El de Jordana és un cas ben 
curiós; va passar d’intents tocats d’una certa llibertat avantguardista a productes de consum que no s’avergonyien de 
si mateixos (però que van servir per a etiquetar-lo globalment d’una manera partidista i fal·laç) i va acabar produint 
un parell de novel·les, una  novel·leta i un parell de contes de prou categoria com per a poder competir amb qual-
sevol escriptor dels que durant temps van gaudir, en els cercles reduïts que s’interessaven per la literatura catalana, 
de molt més prestigi que no pas ell.

Cèsar August Jordana
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maldecap no vindrà a amargar-li 
el goig de l’aventura viscuda. És 
una altra concepció del món, una 
altra tradició, que entre nosaltres 
seria representada potser també 
per la Fanny de Carles Soldevila.
  He procurat explicar que al-
menys alguns dels intents narra-
tius de Jordana anteriors a la gue-
rra ofereixen, em penso, prou in-
terès per a fer-lo sobresortir d’una 
anònima corrua de noms menors. 
Però el cert és que la imatge que a 
mi com a lector me’n podia arri-
bar era una imatge despersonalit-
zada, sense atractiu. Un reflex, a fi 
de comptes, de la que ens oferia la 
crítica, si és que n’oferia alguna, i 
que es va veure reafirmada amb 
la indiferència, matisada, que pre-
sidí l’aparició pòstuma de la seva 
última novel·la, El món de Joan 
Ferrer.
  Dividida en nou capítols, El món 
de Joan Ferrer (1971) ens mostra 
un fragment de la vida quotidiana 
d’un exiliat català instal·lat a Bue-
nos Aires, en certa mesura el ma-
teix Jordana. Els millors comenta-
ristes van dir que ens trobàvem 
davant la història d’un desgast, 
d’un trencament intern, el que 
pateix un desarrelat d’edat 
avançada. Jo no estic completa-
ment segur que es tracti fonamen-
talment d’això; en tot cas ho és de 
forma subsidiària. Crec que,  si es 
planteja únicament així, la novel·la 
resta molt minimitzada respecte al 
seu abast real. El tema d’El món 
de Joan Ferrer, molt  ambiciós, és, 
bàsicament, el que el mateix títol 
indica. Es tracta, ni més ni menys, 
de donar-nos la visió completa del 
món d’un home; en definitiva, del 
món. I no de manera desordenada 
o a l’atzar, segons com sembla en 
aparença, dels records, les impres-
sions o la inspiració del moment, 
sinó seguint un mètode rigorós i 
d’ampla volada. El constant no 
passar res del curs narratiu, la 
grisor dels incidents d’una vida 
anodina, sospito que han enganyat 
el judici dels pocs comentadors 
que han volgut ocupar-se’n. Hom 
hi ha vist el valor d’un testimo-

niatge, el domini d’uns recursos 
narratius; l’abast d’aquests recur-
sos i d’aquell testimoniatge ha 
passat desapercebut. La crítica 
madura li ha dedicat un comenta-
ri amable, de comiat necrològic, la 
crítica jove ha respectat l’ofici i la 
maduresa. I prou. Voldria oferir, 
doncs, les meves impressions so-
bre el que considero que és un 
dels més complexos intents no-
vel·lístics catalans que han apare-
gut aquests darrers anys.
  Confesso que la meva lectura 
també va anar molta estona pel 
camí de la inadvertència. A cada 
capítol els mateixos petits inci-
dents, una repetició de gestos quo-
tidians caiguts una mica a la bona 
de Déu, sense més relació entre 

ells que la d’enriquir per acumu-
lació una crònica d’exili. Avançat 
el capítol cinquè, però, alguna 
cosa em va cridar l’atenció. Tam-
bé aquí es repetien, sense aparent 
lligam mutu, els fets minúsculs, 
les reflexions, les observacions, les 
converses..., però hi havia una in-
sistència estranya en la descripció 
d’aliments comestibles. Vaig ado-
nar-me que sota l’aparent diversi-
tat aquell era un capítol mono-
gràfic i, segons vaig improvisar 
mentalment, seria dedicat al sentit 
del gust. Però si el capítol obeïa a 
un pla clarament preconcebut, 
era lògic suposar que el mateix 
succeïa amb els altres. Replante-
jada la novel·la, a poc a poc des-
cobria que, sota la grisor àtona del 

Virgina Wolf
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conjunt, s’amagava una estructura 
fèrria i totalitzadora, una estruc-
tura que venia a inspirar-se en un 
dels llibres cabdals de la literatura 
del segle xx. El deambular cons-
tant i repetit de Joan Ferrer per 
carrers o per interiors pot, com ha 
estat assenyalat, recordar vaga-
ment Mrs. Dalloway, però la sem-
blança no veig que passi gaire en-
llà. En tot cas, el que sorprèn que 
ningú no hagi observat és que El 
món de Joan Ferrer, a una escala 
menor, deixem-ho clar, però no 
per això menys rigorosa, pretén de 
seguir l’experiència de l’Ulisses. A 
l’obra de Joyce, assistim, durant 
tota una jornada, des que s’aixeca 
fins que la seva dona l’acull 
avançada la nit, al deambular d’un 
home vulgar, Mr. Bloom, pels am-
bients de Dublín. No li succeirà 
res de veritablement interessant, 
serà un dia com qualsevol altre, i 
els incidents, insignificants i múl-
tiples, es barrejaran en un suposat 
caos, en una proliferació d’apa-
rença innocent. El món de Joan 
Ferrer ens mostra nou dies de la 
vida del protagonista, comptats 
des que s’aixeca al matí fins que 
s’adorm a la nit. I allò que li passa 
al llarg dels nou dies no és res, 
són nou dies exactament sense 
història, així com és un dia sense 
història el de Mr. Bloom que Joy-
ce ens proposa. Vet aquí una cara 
de la moneda. Pel que fa a l’U-
lisses, l’altra cara és que estudis i 
interpretacions van posant al des-
cobert l’extraordinària arquitectu-
ra de la novel·la, i avui sabem que 
a cada capítol corresponia una 
part del cos humà, un art, un co-
lor, etc. A través de les hores ano-
dines d’un home anodí, Joyce ens 
proposava una obra d’ambició 
total. La novel·la de Jordana, més 
modesta, segueix un camí pa-
ral·lel.
  Inicialment vaig pensar que 
potser el capítol cinquè, aquell 
que m’havia cridat l’atenció, era 
dedicat, com ja he dit, al sentit del 
gust. Comparant els diferents ca-
pítols, vaig comprendre que m’ha-
via equivocat, i el veritable sentit, 

alhora lligam entre ells, acabà 
apareixent. Així, resultaria que els 
set primers s’organitzen respecti-
vament al voltant de la supèrbia, 
l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, 
l’enveja i la peresa, és a dir, al vol-
tant dels set pecats capitals. A ells, 
al mateix temps, l’autor hi con-
fronta, diria, les virtuts cardinals 
corresponents. La frase amb la 
qual comença el llibre, i que Jor-
dana ha procurat que semblés 
una atzagaiada provocada pel pas 
del son a la vigília, cobra alesho-
res la seva veritable dimensió: «Va 
despertar-lo la trompeta del Judi-
ci.» La novel·la, entre altres coses, 
serà el judici global de les pas-
sions de l’home, és a dir, de tot 
allò que concerneix l’home. Que-
den penjats, en aquest recompte, 
dos capítols, el vuitè i el novè. Una 
lectura mínimament avisada ens 
fa veure que, acabada la re-visió 
d’aspectes més parcials, el vuitè 
planteja el problema de la mort, i 
que el novè i darrer proposa l’a-
firmació de la vida.
  La complexitat d’arquitectura i 
d’intenció no s’atura aquí perquè, 
si no m’equivoco, al vici i virtut 
proposats en cadascun dels set 
primers capítols fa correspondre 
una ciència d’alguna manera amb 
ells relacionable. Al capítol de la 
supèrbia, Jordana reflexiona sobre 
política; al de l’avarícia, sobre 
economia; al de la luxúria, sobre 
psicologia; al de la ira, sobre lin-

güística; al de la gola, sobre medi-
cina, al de l’enveja, sobre literatu-
ra; i al de la peresa, sobre ma-
temàtiques.
  L’intent de presentar-nos la tota-
litat del microcosmos humà no 
oblida cap zona; per tant, al costat 
de les activitats diürnes i cons-
cients del protagonista ens és do-
nada amb puntualitat, també a 
cada capítol, la turbulent proposta 
d’un somni, d’una experiència del 
subconscient, experiència que 
només serà objecte d’interpretació 
explicitada, com era natural d’es-
perar, al capítol dedicat a la psico-
logia, capítol que també, en con-
seqüència, és el que s’ocupa de la 
luxúria, del sexe. Qui vulgui 
conèixer íntegres les peces del joc 
haurà d’analitzar aquestes zones 
oníriques del llibre.
  No he exhaurit tota la riquesa 
dels fils conductors de la novel·la. 
He indicat, únicament, alguns as-
pectes mostratius de la seva ambi-
ció. Caldria que els experts n’em-
prenguessin un estudi complet 
fins a descobrir la totalitat dels 
nervis que mantenen l’edifici.
  Intentaré exposar el funciona-
ment de la novel·la a través de la 
descripció sumària de qualsevol 
capítol. Del sisè, per exemple. 
Heus ací el que ens diu una pri-
mera lectura, innocent i inadver-
tida. A Joan Ferrer el desperta, 
com sovint acostuma a passar-li, la 
piuladissa del carrer. Encara esti-
rat al llit, divaga pensant en ocells, 
en éssers alats, en viatges en avió, 
en paisatges contemplats des de 
l’aire. Una mica més tard s’obser-
va davant del mirall, fa comenta-
ris sobre la calvície, medita la 
conveniència o no conveniència 
d’utilitzar capell i, en general, des-
criu severament la seva cara. Des-
prés, a partir de la intervenció 
d’una serventa, pensarà en l’amor 
com a comunicació entre in-
tel·ligències. Surt al carrer, passen 
avions, contempla les falles dels 
arbres. Recorda, més tard, la seva 
amistat, a Barcelona, amb Carmel 
Margenat, i la magnífica carrera 
intel·lectual d’aquest. Mentre ca-
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mina, Joan s’entreté improvisant 
versos, d’una manera un si és no 
és poca-solta. Més tard farà la 
migdiada i tindrà un somni tan 
aparentment indesxifrable com ho 
són tots els somnis. A la tarda, en 
la seva tasca de redactor d’infor-
mes de llibres per a una editorial 
de Buenos Aires, li toca de comen-
tar una biografia sobre Miquel 
Àngel, i això el fa reflexionar so-
bre la grandesa però també les 
servituds d’aquest tità. A conti-
nuació medita sobre dues actituds 
possibles davant la vida, la d’a-
quells que no accepten res més 
enllà del dos i dos fan quatre i la 
d’aquells per a qui sistemàtica-
ment dos i dos fan cinc. Mirant-se 
per darrera vegada davant del 
mirall, decideix que no enveja 
ningú i que si li donessin a triar 
tornaria a ser ell mateix.
  Llegint d’una altra manera, veu-
rem l’articulació, la interde-

pendència de temes a primera 
vista col·locats casualment l’un al 
costat de l’altre. Divagant sobre 
ocells, sobre viatges en avió, des-
crivint-nos el seu cap, l’autor ens 
introdueix en la proposta de l’epi-
sodi des dels aspectes més 
epidèrmics. Ens parla de l’activitat 
humana considerada com a més 
elevada, de l’activitat intel·lectual, i 
comença situant-nos davant d’ob-
jectes físicament elevats, a des-
criure’ns la part superior del cos 
humà, la que conté el cervell. Al 
mateix temps l’enveja, la passió 
que correspon al capítol, apareix 
ja a través de petites observacions: 

«Altrament, no necessitava pas 
ales per a volar més enlaire i més 
lluny que els pardals i podia dir 
que no els envejava.» (p. 195) « 
¿Per què havia d’envejar forres de 
cabell, ondes, rulls i altres orna-
ments capil·lars?» (p. 200). « Enve-
java potser el cabecita negra amb 
el qual la veuria tornar a festejar 
un d’aquells dies?» (p. 202). Medi-
tant sobre les seves fracassades 
relacions matrimonials, destacarà 
un únic fet final, una experiència 
de comunicació telepàtica entre 
marit i muller, una comunicació 
directa entre cervells. Aquesta era 
la visió fragment que de les rela-
cions afectives pertocava donar 
aquí; les altres, la sexual, o la de la 
convivència, tenen un lloc assignat 
a altres moments de l’estructura 
narrativa. A continuació, Joan Fe-
rrer surt al carrer, i la seva mira-
da s’adreçarà constantment a la 
part alta del que l’envolta, al cel 
en particular, a les fulles dels di-
versos arbres. És ara quan penetra 
en els records de la seva amistat 
amb Carmel Margenat i ja estem 
avisats d’avançada que aquesta 
serà la història d’unes relacions 
intel·lectuals, més en concret, una 
descripció d’aspectes del món lite-
rari segons l’òptica de Joan Fe-
rrer. Carmel Margenat, «rabassut», 
amb «cara de vella, i la sensació 
que transmetia d’haver nascut 
amb ulleres», que d’adolescent vol 
inventar un idioma internacional, 
de «nas dantesc», que supera in-
tel·lectualment Joan, que aquest 
de mica en mica comença a enve-
jar, que es converteix en un erudit 
en llengües clàssiques, gran poeta 
a partir de la publicació d’un 
primer llibre de nom simple, que 
tradueix del grec i del llatí i que 
manifesta la seva propensió a l’al-
ta crítica a través «de les seves 
marginalia», és una transposició en 
clau del traductor d’Homer i dels 
tràgics grecs, del poeta de les Es-
tances i autor de llibres de crítica 
com Escolis i altres articles i Els 
marges, de Carles Riba. Joan Fe-
rrer, barrejant admiració i enveja, 
baixa el personatge del pedestal i 

el pinta amb certa acritud, com-
plaent-se a explicar-ne alguna de-
bilitat, criticant els seus darrers 
llibres i l’escola que amb la seva 
obra ha creat, escola presidida per 
un Trinitat Fillol que segurament 
pretén d’al·ludir a Joan Triadú. 
Després, Joan Ferrer sembla 
abandonar l’evocació de la in-
tel·lectualitat barcelonina i, atret 
pels reclams visuals i sonors del 
carrer, anirà, a l’atzar d’aquests, 
confegint un poema l’elaboració 
del qual ens és explicada i deta-
llada, i que esdevé, en realitat, una 
crítica ferotge, potser superficial 
per no exempta de malícia, de la 
poètica de Carles Riba, que, però 
—ni a ell ni Carmel Margenat—, no 
menciona ara per res. A primera 
hora de la tarda, endormiscat, 
deixarà que del subconscient es 
disparin en llibertat admiració i 
enveja, en una confusió en la qual 
les nou muses clàssiques, Marge-
nat/Riba i el triomf intel·lectual de 
Joan Ferrer adquireixen formes 
grotesques. Una mica més tard, 
com he indicat, fa l’informe d’una 
biografia sobre Miquel Àngel, però 
les seves consideracions sobre el 
tità es generalitzen per abastar els 
genis en general i, de nou, Carles 
Riba en particular. Per si ho dub-
tàvem, una frase que abans havia 
estat posada en boca de Carmel 
Margenat i que ara trasllada, gai-
rebé calcada, a la de Miquel Àn-
gel, «Com m’he de veure per la 
meva bona fe!» (ps. 212 i 218), ens 
treu de qualsevol dubte. Acabada 
la lleugerament adversa meditació 
sobre els genis, Joan  Ferrer, pro-
cedint per eliminacions, enfron-
tant-se als ribians però també a la 
posició oposada, exposarà l’estèti-
ca pròpia, una estètica d’equilibri. 
I ja definit, es mirarà al mirall, 
abandonarà l’enveja gràcies a sen-
tir-se part necessària de l’edifici 
d’una cultura i acabarà, en una 
superació final, acceptant-se a si 
mateix. Veiem, a través de l’e-
xemple d’aquest capítol, l’íntima 
relació arquitectònica de les parts 
i com moments sense aparent in-
terès en si mateixos, relacionats 
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amb els altres, descobreixen la 
seva autèntica cara. El procedi-
ment general utilitzat potser me-
reix un comentari més extens.
  En una de les escenes del capítol 
que he intentat d’esquematitzar, el 
protagonista, davant del mirall, 
ens fa la descripció del seu cap. 
Sols del cap. L’aspecte físic del 
personatge es va completant, per 
fragments, al llarg del llibre. De 
tant en tant se’ns dóna un aspecte 
parcial, aquell que pot relacionar-
se amb un tot, amb una mena de 
cercle concèntric, que forma la 
unitat del capítol corresponent. 
En efecte, aquests cercles concèn-

trics són la base estructural de la 
novel·la i el mateix autor és qui 
ens ho adverteix quan Joan Fe-
rrer, referint-se a una obra que 
projecta i que no és altra que la 
que el lector té a les mans, diu 
que li agrada «observar com es 
dibuixava la seva línia general o, 
més aviat, com s’eixamplaven, 
trèmuls, els seus cercles concèn-
trics» (p. 298). La relació entre els 
temes que proposa el llibre no 
s’estableix horitzontalment, sinó 
en vertical, perquè els diversos 
cercles són altres tants talls realit-
zats en la matèria narrativa, de 
dalt a baix. Així, els motius que 

Jordana toca a cada capítol, no els 
exhaureix immediatament en tota 
la seva possible extensió, sinó, al 
contrari, únicament en aquell 
punt on els talla el cercle concèn-
tric. No els relaciona horitzontal-
ment amb els altres temes del ma-
teix nivell, sinó verticalment amb 
els corresponents de cadascun 
deis estrats de l’obra, des de la 
superfície de la trivialitat més 
anodina fins al darrer nivell del 
subconscient, mostrant d’aquesta 
manera el parentiu, el lligam en-
tre l’aparent incomunicació dels 
estrats. Si ens és descrit un aspec-
te del físic de Joan Ferrer, seguim 
amb l’exemple, a continuació no 
vindrà la descripció dels altres, el 
tors, les cames, els braços, sinó els 
trets d’altres nivells que l’autor 
pretén de relacionar, com, per 
exemple, un aspecte del medi cir-
cumdant del protagonista, records 
del passat, unes preocupacions 
intel·lectuals, una visió de la socie-
tat, les ombres del subconscient 
etc. Al final de l’obra, tancat el 
novè cercle, unint els diversos 
trets de cada estrat, de cada nivell, 
obtindrem per primer cop la tota-
litat de la doble visió, horitzontal i 
vertical, del món de Joan Ferrer. 
Tot actua i tot es relaciona als ni-
vells més desparellats, no hi ha 
compartiments aïllats.
  Mitjançant aquesta tècnica inten-
ta que la realitat no sigui falsejada 
i que aparegui en el seu complex 
entreteixit.
  Una anàlisi completa de la no-
vel·la descobriria les relacions que 
il·luminarien millor l’arquitectura 
general de l’obra, i que rectifica-
rien potser algunes de les meves 
apreciacions. Però si m’he decidit 
a donar-les ha estat perquè ¿qui 
puc esperar que s’ocupi de Cèsar 
August Jordana, aquest difunt mig 
oblidat? I per això ‘he volgut ex-
plicar com, contra l’efectisme fàcil 
i epidèrmic, contra l’obscuritat 
aparatosa i buida, contra la im-
provisació genialoide i adotzena-
da, Jordana aixecava en El món de 
Joan Ferrer la bandera de la com-
plexitat i del rigor.


