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MASANÉS, Cristina

Germaine Gargallo.  
Cos, pintura i error
Llibres del Segle / Què us diré, 35 
Girona, 2014. 174 p

Despullar la venjança
MARTÍ CORTADELLAS

L’escriptor Josep Pastells (Girona, 
1966) va guanyar el Premi de Novel-
la Breu Ciutat de Mollerussa del 2014 
amb Cacic de fireta, una sàtira de la 
degradació del món laboral i del paper 
del periodisme quan s’ha de vendre als 
interessos dels poderosos.

La novel·la comença amb un acla-
riment del narrador que ens arrenca 
un primer somriure i ens submergeix 
de ple al to burlesc que no s’abandona 
fins al final del llibre. El personatge qui 
ens parla és Perfecte Pèlach Canyes, 
un home que ronda la cinquantena 
d’anys, periodista de professió i trau-

PASTELLS, Josep

Cacic de fireta 
Pagès editors

Lleida, 2014 
142 p

Història pintada 
d’una seducció

ANNA CARRERAS
Els crítics que encara ens llegim els 
llibres abans de parlar-ne estem molt 
avesats a trobar-nos de tot. Però la 
sorpresa arriba —i aquesta és la gran 
singularitat de Cristina Masanés (Man-
resa, 1965)— quan un llibre t’obliga a 
aturar la lectura per pair tanta bellesa, 
tanta blavor. Gràcies a un do sublim per 
estructurar el llenguatge i per escortar 
el ritme, Masanés ha escrit un llibre 
formidable, un assaig artístic sobre l’art 
de la seducció. Com si fos una novel·la, 
l’autora ha passat el periodisme do-
cumental pel sedàs de la literatura i, 
amb agudesa, s’ha fixat en Germaine 
Gargallo (Laure Gargallo, en realitat), 
una filla de la nit experta en la provatu-
ra, mirada de gata, llavis gruixuts, pell 

blanca i dits llargs, esquiva, irresistible, 
filla del Turó, model i amant de Picasso, 
esposa de Ramon Pichot. L’ha situat en 
la urgència eròtica del París de 1900, a 
l’epicentre d’un dels triangles d’aque-
lla Arcàdia bruta que era Montmartre. 
Carles Casagemas, Pablo Picasso i Ger-
maine Gargallo, tres colors, el negre, el 
blau i el vermell, respectivament. Ells 
la pinten (la volen): «La nuesa existeix 
per ser observada, contemplada en un 
instant que allarga el desig». Ella els 
activa els somnis, els embruixa la ima-
ginació, té set de cossos joves. Carles, 
obsessionat romàntic i nihilista, se su-
ïcida per la ingratitud de la musa (que 
no tolera ni el caràcter depressiu ni la 
impotència del pintor). I és que la dona 
pintada no pertany a la pintura, sinó a 
la vida. Tots tenen vint anys i la sang els 
bull: Picasso prova de resoldre la mort 
de l’amic anant-se’n al llit amb l’ami-
ga del mort. La dona enigma és també 
una dona trampa, hermètica, voluble. 
L’epíleg d’Eva Vàzquez, que el lector 
respira com si fos una continuació de la 
novel·la, prova que Germaine Gargallo 
no és un personatge marginal, sinó que 
conté l’essència de tota una època. Com 
a dona, sí, i de les imprescindibles. La 
investigació de Masanés —deu anys i 
atzucacs varis— refà el trajecte, no de-
satén cap pinzellada, ramifica la gau-

bança, el ser i el semblar dels clowns, 
s’endinsa en la narcosi dels fets, dibuixa 
ponts i connexions, analitza psicologies 
i en ressalta les poètiques.
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DANI VIVERN LLADÓ
Comentar La cuina del 1714. Història 
i receptes és com voler explicar en pa-
raules un àpat en un restaurant cinc 
estrelles Michelin. Ens deixaríem la ma-
joria de sensacions, o les explicaríem de 
forma incompleta sense remei. L’autor, 
Jaume Fàbrega —en Jaumó— ja no re-
quereix presentació a aquestes alçades. 
En tot cas, jo en diria que ha estat i és el 
precursor en la recerca de la cuina ca-
talana i, en general, de la Mediterrània. 
Més de seixanta volums i textos sobre 
gastronomia, sense parlar de la seva tas-
ca docent a la UdG, n’han fet «el primer 
escriptor gastronòmic del Mediterrani», 
i està molt per sobre d’alguns tastaolletes 
i guixa-salses que, sovint, s’han aprofitat 
dels coneixements de gent com ell.

Però anem al gra. Algú podria tit-
llar el títol d’oportunista si no fos que 
en Jaumó ha estat sempre clarament i 
decididament reivindicatiu de la histò-
ria i dels drets d’aquest país, i, vist que 
estem redescobrint el nostre propi pas-
sat, per què no el de la nostra cuina en 
un període de canvi com va ser el 1714? 
Els sotracs, silencis, modificacions i 
influències foranes en els rebostos, fo-
gons, fondes i taules catalans són pre-
cisament el material amb què s’obre el 
treball. No té res de curiós que la majo-
ria de tractats de gastronomia d’aquells 

Alguna cosa 
es cou

anys fossin obra de clergues i d’ordes 
masculins, sobretot els agustins, «els 
més gourmets», en diu l’autor. Les mon-
ges —com passa encara ara— tiraven 
més pels dolços, i més aviat no publica-
ven gaire. El motiu d’aquesta reducció 
in conventum era la imposició centra-
lista —Decret de Nova Planta—, que 
fins i tot havia de ficar el nas en allò que 
s’escrivia i es divulgava sobre la nostra 
cuina. Que ja té pebrots... i tomates, pa-
tates i d’altres productes del Nou Món, 
que en aquell segle provoquen una ve-
ritable revolució culinària. Per això, La 
cuina del 1714 no és un recull de recep-
tes i prou, sinó que ens fa viure i enten-
dre aquell període a través d’aquestes.

La part més voluminosa del llibre 
es divideix en deu apartats —des de sa-
les, entrants i amanides fins a begudes i 
conserves, passant per sopes, carns, ous, 
peix, etc.— en què es van explicant les re-
ceptes. S’obren amb una breu introduc-
ció històrica, i es tanquen amb unes no-
tes amb les variants i consells per acon-
seguir treure tot el suc del plat en qüestió. 
Tot, en el llenguatge planer, característic 
de Fàbrega, que convida a la lectura.

Llavors, com diu Jaume Sobrequés 
al pròleg del llibre, només queda un 
sol pas per fer, i que és el millor home-
natge a l’autor: provar de cuinar el que 
ens explica.

que està a punt de sortir a la venda. 
Però el panorama que es troba és des-
concertant: el mitjà no té dissenya-
dors ni redactors, i ni tan sols li donen 
un trist ordinador. A partir d’aquí, la 
novel·la es convertirà en un estira-i-
arronsa entre el narrador i el seu cap, 
plegat d’escenes insòlites i amb un fi-
nal inesperat.

matitzat per les rialles que provoca la 
combinació dels seus noms. Ara que té 
més temps —assegura— vol escriure 
un artefacte literari per desfogar-se i 
castigar l’individu més impresentable 
que ha conegut.

En les següents pàgines, Perfecte 
Pèlach Canyes és contractat per treba-
llar com a redactor en cap d’un diari 

Cacic de fireta és un llibre divertit, 
àgil i de lectura fàcil. L’extravagància 
dels personatges i el fet que la histò-
ria no se situï en cap marc concret fa 
que el lector no hi pugui establir cap 
paral·lelisme amb el món real. Però en 
el fons la voluntat de l’autor és aques-
ta: el tema de la venjança és l’únic que 
compta.

FÀBREGA, Jaume.

La cuina del 1714.  
Història i receptes
Viena edicions 
Barcelona, 2014 
214 p


