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C
om a llicenciat en Filologia Catalana, Jor-
di Albertí (Cassà de la Selva, 1950) ha pu-
blicat un centenar de treballs de recerca li-
terària a la Revista de Catalunya i ha tin-
gut cura de les anotacions als tres primers

volums de l’Obra completa d’Eugeni d’Ors (Quaderns
Crema, 1998, 2001 i 2003). També ha escrit llibres, so-
bretot d’història, però també de poesia i de narrati-
va. És igualment l’impulsor i editor de l’editorial
Gregal, que va néixer l’any 2011 a Maçanet de la Sel-
va, i entre les últimes novetats de la qual hi ha la no-
vel·la La mirada de l’auriga, de Lluís Busquets i Gra-
bulosa, col·laborador deDiari deGirona.

Coms’originàEditorialGregalaMaçanetdelaSel-
va?Gregal va començar la seva activitat editorial el
maig de 2011. Després d’una llarga experiència com
a llibreters a Barcelona ens va semblar oportú afron-
tar el repte de crear un segell editorial propi a Maça-
net de la Selva. El punt de partida va ser la proposta
d’unhistoriadorgraciencquebuscavaqui lieditésuna
novel·la ambientada en la vila barcelonina.

L’editorialésbilingüe?Perquinesraons?Sí. Des de
fa un any publiquem en castellà per tal d’ampliar el
mercat i oferir als autors que s’expressen en aquesta
llengua la possibilitat de publicar. També ho hem fet
pensant en què lamentablement l’índex de lectura en
castellà a Catalunya és superior al de català.

Quina producció fa a l’any i quines línies li inte-
ressen?Vint llibres en català i deu en castellà. Volem

afavorir el diàleg entre la literatura i la història. És per
aquest motiu que en el nostre catàleg hi predominen
les obres d’història, d’assaig i de narrativa històrica.
Però també hem obert les nostres portes a la creació
poètica, al testimoni social, a l’enginy dels relats
breus i a la màgia dels àlbums il·lustrats. Set col·lec-

cions que guarden un sol secret: remar a favor de la
cultura entesa com la suma de totes les formes d’art,
d’amor i de pensament; entesa com a sinònim i mà-
xima garantia de llibertat. També ens interessa donar
veu a autors novells.

Gregal ara anuncia, a més de Quadres d’una ex-
posició, d’AnnaCrusafont, el llibre en castellàUn
río, dos márgenes, deRamonValls, sobre laGuer-
raCivil, iL’home impassible, deMiquel Àngel Es-
tradé, amb l’IRA de transfons. Quadres d’una ex-
posició amplia la nostra frontera narrativa que habi-
tualment és de caràcter històric al perfil més intimista
i psicològic. Pel que fa a Un río, dos márgenes, es trac-
ta d’una obra molt singular a mig camí de la memò-
ria històrica i la narrativa. I, finalment, L’home im-
passible és l’obra guardonada en el Premi Gregal de
Novel·la Històrica 2014.

Compot lluitar contra elmonopoli barceloní? El
problema no és que siguin barcelonins sinó que un
percentatge molt alt del mercat estigui en mans d’u-
na sola empresa. Des d’un punt de vista tecnològic i
empresarial avui en dia no és cap problema que una
empresa editorial estigui fora de Barcelona. I les ei-
nes que tenim per promoure la nostra editorial són
les de qualsevol iniciativa empresarial emergent:
buscar la singularitat i ser molt permeables a les ne-
cessitats dels clients.

PerquinesraonshapublicatLa mirada de l’auri-
ga, de Lluís Busquets i Grabulosa?Per la seva agi-
litatnarrativa,riquesadevocabulari, rigorhistòric iori-
ginalitat. Cada vegada hi veig més detalls a valorar. El
més important és que permet lectures diverses, cada
lector pot fer-ne una a la seva mida sense que per això
la història quedi coixa. �

Buscar la singularitat

JORDI ALBERTÍ Escriptor i editor de Gregal

Després de viure més de trenta anys a Barcelona, dedicat a la docència i a la gestió comercial, Jordi
Albertí es va traslladar a Maçanet de la Selva, on el 2011 va impulsar l’editorial Gregal; combina la
feina d’editor amb la d’escriptor i historiador, i és autor de nombrosos llibres i treballs de recerca.

TEXT CRISTINA RIBOT

L
a mirada de l’auriga, de Lluís Busquets
i Grabulosa, és una novel·la breu, inten-
sa, lírica i esbalaïdora. Basili de Camari-
na, a la ratlla dels 90 anys, vol deixar me-
mòria dels seus senyors, els fills de Di-

nòmenes, tirans del sud de Sicília, que ell serví de
petit com a simple mosso de quadres i, més tard,
com a victoriós auriga d’uns governants bojos per
les curses de quadrigues. Tanmateix, gairebé
sense voler, ens narra la pròpia vida en un itine-
rari que abraça un període tan esplendorós com
atziac de la nissaga dinomènida. En efecte, l’arc del
relat abraça d’ençà que Geló, recent olimpiònic,
venç els cartaginesos a Hímera (480 aC) –el ma-
teix any en què els perses són derrotats a Salami-
na–, allunyant així el perill bàrbar de les terres sí-
cules de la Magna Grècia, fins que foren de nou
sotmeses a Cartago, al cap d’una setantena d’anys.
Basili, des de la cort de Siracusa que llavors excel·-
leix sobre Atenes, tractarà tots els germans dino-
mènides–Geló,Hieró,Polizel iTrasibul–, traspuarà
sense gairebé adonar-se’n les convulsions d’una
època –de les guerres mèdiques a les del Pelo-
ponnès–, s’amararàde la filosofia, la literatura i l’art
delseutemps,seràtestimonidelfatassassíquepla-

na damunt dels hereus de la nissaga, es desen-
ganyarà dels sacerdots de Delfos i acabarà els seus
dies reclòs entre pergamins i papirs, quan les de-
mocràcies s’imposen a les tiranies, donant voltes
al pensament dels monistes i pluralistes preso-
cràtics i de Sòcrates mateix, amb fama de savi i cu-
randero, amb amarg desencís i sense acabar mai
d’escriure un elenc d’herbes salutíferes com vol-
dria, perquè s’ha imposat acabar la seva crònica.

Finsaquíelfilnarratiud’unahistòriaquetémolt
més de literatura que d’història. I la raó és que l’au-
torjugaambalgunsparàmetresdelanarrativamés
modernaquecaldriaexplicitar.Enprimerlloc,Bus-
quets empra una multiplicitat de punts de vista,
perquè el text de Basili, escrit en grec, hauria ar-
ribat a Catalunya en alguna còpia durant l’hu-
manisme i s’hauria traslladat al llatí en temps de
l’il·luminisme com un exercici acadèmic perdut
fins a la versió catalana del nostre autor realitza-
dacomunentreteniment.Aixòpermetaltraductor
llatí fer-hianotacionsi interpolacionsialcatalàafe-
gir-hi«ironiesdecollitapròpia»,sihohatrobat«es-
caient», com ell mateix es justifica. Vet aquí,
doncs, l’origen de les contextualitzacions i refe-
rències de tota mena d’Homer a Píndar o a Èsquil,

amb dos esmalts catalans a l’inici i al final de la no-
vel·laquel’emmarquen–citesdeRibaiEspriu–per
poder establir una al·legoria entre el conflicte dels
grecs amb els bàrbars i el conflicte català.

Aquest desplaçament del punt de vista permet
d’entrar en el metatext de l’obra, ja que assistim ve-
ritablement a la construcció estantissa d’un relat
per Basili de Camarina, que s’ha d’excusar sovint
perquè avança el fil abans d’hora o el perd i ens
adonem perfectament de les intervencions dels
altres traductors. Altrament, més que ruptura de
seqüència temporal –que també hi té lloc–, hi tro-
bem unes paràlisis plàstiques del temps, molt pro-
peres al monòleg interior, quan el narrador es posa
en la pell i el pensament d’algun dels personatges
per capir el món. I tot això l’autor ho elabora a par-
tird’unarupturaformalambunllenguatgelíricdes
d’un primer moment, encara que ens vulgui en-
ganyar. En efecte, malgrat no els posi en colum-
na, els capítols comencen sempre en vers, en una
mena de resum analèptic del passat i prolèptic del
que es contarà tot seguit. Consti que així, en vers,
també s’escriuen altres fragments de l’obra i en al-
tres passatges àlgids. Una novel·la, doncs, que, per
això sol, resulta sorprenent i singular./C.R.

Una novel·la intensa i sorprenent


