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L’anell al dit i Les Mares. Una glossa al marge 
 

La reflexió sobre la relació entre l’art i la vida és un dels nervis del nostre món 
cultural. Escriptors i creadors de tots els camps i de tots els temps hi han dit la seva 
amb tons, intencions, profunditats i rigors ben diversos, i potser algun dia hi haurà algú 
amb prou curiositat intel·lectual i paciència per recollir-la en un volum per a profit 
d’aquells que no produïm cap valor afegit traslladable a un llibre de comptes.  I, qui 
sap, potser també per a aquests. 

Entretant, el bosc és tan espès que la llum hi travessa somorta i es fa difícil perfilar 
contorns precisos. I no obstant això, aquest és el nucli medul·lar de tota creació. Potser 
per això, s’imposa fer com els glossadors medievals dels nostres primers textos en 
català que, incapaços ja de seguir el llatí, anotaven, al marge i en la nostra llengua 
romànica, el sentit essencial del que volien dir. Com ells, deixeu-me que deixi escrit 
amb l’esquematisme d’una nota al marge que les dues novel·les de Josep Anton 
Baixeras que ara és reediten en aquest segon volum de les seves Obres Completes 
llauren aquest mateix terreny amb profit.  Si en el pròleg de Perquè sí Baixeras 
confessava: “hi ha un problema, això sembla clar: escriure o no escriure”, i en el pròleg 
a Perquè no Joan Triadú li donava la raó afirmant que ningú no hauria de posar-se a 
escriure sense plantejar-se aquest problema, perquè només així “escriure és viure i 
esdevé així una resposta a l’existència”, quan Baixeras publica L’anell al dit el problema 
sembla ja resolt: Escriure respon a una necessitat vital.  

Alguna vegada, alternadament, i com l'amic Francesc Roig recull a les seves 
notes, abstenint-s'hi de qualsevol desaprovació, he intentat d'esmerçar-me en 
aquesta ambivalència: vida, literatura. Combinant l'essencial ambigüitat de la 
narració amb d'altres eterns temes novel·lístics, l'amor, l'edat, les edats, les 
amors, l'insoluble problema de la comunicació i la migrada eficàcia d'un dels 
seus vehicles: la sexualitat; m'he introduït fictíciament en situacions 
impensables, 

diria força anys després, en la jornada que li van dedicar els Escriptors del Camp de 
Tarragona l’any 2002. I en la mateixa sessió: 

si l'escriptor principiant, per consell de Tolstoi, es lliura a transformar el murmuri 
del simple fluir del temps, en literatura; l'exercici contrari, transmutar la 
literatura en el nostre temps, en l'estofa valuosa de la nostra vida, existeix, això? 

Heus aquí tota una concepció de la literatura ben concentrada. 
Les dues novel·les s’inscriuen així, en el seu impuls, en el seu plantejament i en la 

seva ambició, en la millor literatura, aquella que pretén explorar el sentit de la vida i 
oferir al lector una visió de l’existència, que el lector és ben lliure de compartir. Vida i 
literatura. 

Joan Triadú, després de diverses consideracions sobre els pròlegs de les obres 
literàries, deia en el seu a Perquè no: “Avui m’he proposat, però, d’incitar a llegir aquest 
llibre, i ajudar, si puc, a comprendre’l.” Jo emprenc aquest amb el mateix propòsit, 
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fonamentalment des de la perspectiva d’un lector atent. Lamentablement no disposem 
encara d’estudis suficients, ni Baixeras va ser objecte de gaires entrevistes literàries, ni 
ha deixat correspondència on tafanejar. Sense aquestes agraïdes crosses, el text 
esdevé l’únic que pot il·luminar. Ja en aquest terreny, obvio tots aquells aspectes de 
l’obra de Baixeras, biografia, producció literària, etc. que el lector pot trobar en el 
pròleg de Lurdes Malgrat en el primer volum d’aquestes O.C. i en la bibliografia de 
referència sobre l’autor.1 
 

Josep Anton Baixeras va presentar L’anell al dit al Premi Sant Jordi de 1963, que va 
guanyar Pere Calders amb L’ombra de l’atzavara, i va ser-ne finalista. La novel·la va 
publicar-se l’any següent.2 Era la seva primera novel·la, però no era un autor 
desconegut. Ben el contrari, els seus llibres de contes havien estat ben rebuts per la 
crítica i el recull Perquè no havia estat distingit amb el Premi Víctor Català de l’any 
1959.  Entrar a la literatura amb el Víctor Català i el finalista del Sant Jordi era fer-ho 
per la porta gran. 

Entre els llibres de narracions i L’anell al dit s’havia produït, però, un canvi 
substancial en relació al que podríem dir l’ambició literària de l’autor. Si, segons pròpia 
confessió, en escriure els contes trobava que l’escriptura no l’explicava, (“no és la meva 
raó, escriure”, deia) no es pot dubtar que quan escriví les novel·les alguna cosa havia 
canviat. En el pròleg de Perquè sí (1957) Baixeras s’interrogava sobre “la necessitat de 
l’obra literària, sobre l’actitud que ha d’adoptar davant l’escriptura, i les possibilitats de 
la seva obra creativa” des de la convicció que “amb els seus contes no havia sentit mai 
que elaborés una obra necessària, que el procés de creació respongués a un sentiment 
ineludible d’expressar el que pensava”. En canvi, amb L’anell al dit l’escriptor s’acara 
des de la creació literària i ben conscientment a allò que l’inquieta. Ara, doncs, 
“escriure és un acte de creació literària motivat, justificat per una raó vital.”.3 Una 
ambició literària que es manté en la segona novel·la, Les Mares (1995), publicada 
després d’un silenci editorial de trenta anys.4 

                                                           
1 Lurdes MALGRAT. “Josep Anton Baixeras,: la narrativa del refinament”. Josep A. BAIXERAS. Obra 
Completa. La narrativa breu. Volum 1. Valls: Cossetània Edicions, 2010, p. 13-46; Jordi JANÉ. 
“Reminiscències goethianes a l’obra de Josep A. Baixeras”, a: Marisa SIGUAN, i Jordi JANÉ. Ihr mögt mich 
benutzen. Goethe: usos y abusos. Barcelona: SGE, p. 325-334; Montserrat PALAU. “La narrativa de Josep 
Anton Baixeras”, dins AA.DD. La postguerra literària a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 2001, p. 147-
165.;Francesc ROIG. “Josep Anton Baixeras. Una veu entre dos silencis”, dins Treballs de la Secció de 
Filologia i Història Literària II. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
Diputació Provincial de Tarragona, 1981, p. 143-172; Josep Anton BAIXERAS i Rosa COMES, “Trajectòria 
de l’escriptor” (p. 3-4), i Magí SUNYER. “Després del segon silenci. Josep A. Baixeras: segona etapa”, dins  
Trobada d’escriptors del Camp de Tarragona. Josep A. Baixeras. Ajuntament de Tarragona. 2002. P. 6-8. I 
el recent i imprescindible M.PALAU, L.MALGRAT,  F.DOMÈNECH, A. TODA, J. JANÉ,  J.A.CODINA,  
N.PENALBA, N. SANTAMARIA (M. SUNYER. Coord.). Josep Anton Baixeras, literatura i acció cívica: Onada 
edicions.com. Benicarló 2011 
2 Josep A. BAIXERAS. L’anell al dit, Barcelona: Editorial Proa, 1964 
3 Josep Anton BAIXERAS i Rosa COMES. “Trajectòria de l’escriptor”, Trobada d’escriptors del Camp de 
Tarragona. Josep A. Baixeras. Tarragona: Ajuntament de Tarragona. 2002. p. 3 
4 Josep A. BAIXERAS. Les Mares, Barcelona: Proa, 1995 
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A desgrat del temps que les separa, però, no es pot descartar que Baixeras tingués 
en ment un projecte de més gran abast que una novel·la. Al primer capítol de L’anell al 
dit podem llegir: 

A la cursa vital de l’espècie humana hi ha un instant en què (...) cerquem i 
creiem trobar una forma de comunicació directa amb la natura (...) de les coses, 
[amb] la primera essència dels objectes. L’home, en aquell instant, espera de 
poder atènyer (...) el mateix regne abissal de les Mares” (29). 

En un escriptor tan curós i exigent, l’al·lusió a les Mares, que donarà títol a la segona 
novel·la, no pot ser cap coincidència casual. No vull dir que fos un propòsit conscient, 
que efectivament anés pensant ja a escriure la segona, però hi havia deixat la llavor per 
fer-la. En aquest sentit, tampoc no podem obviar l’esforç intel·lectual que degué 
suposar l’escriptura, donada la seva complexitat, com veurem, ni el rigor amb què 
embolcallà ambdues novel·les amb l’administració de claus d’interpretació en forma de 
referències i de cites més o menys textuals, especialment les inicials, que vénen a ser 
una justificació dels títols: la de Tomaseo a L’anell al dit: “Il fatto corrisponde al volere 
de Dio, come l’anello al dito”(11),5 i del mateix Baixeras a Les Mares: “Hi ha una ciutat a 
Sicília, Engíion, no pas gran, però molt antiga i cèlebre per l’aparició de les deesses que 
anomenem Mares”(7), que semblen apuntar a un mateix propòsit literari.  

Ni tampoc podem descartar que, més enllà del llarg silenci editorial que separa les 
dues novel·les, Baixeras emprengués la segona poc després de la primera, tot i que la 
seva redacció es produís amb interrupcions freqüents, i més o menys llargues, a causa 
del seu compromís personal en l’activisme cultural, social i polític, entre altres raons. 
Així ho creuen també persones ben pròximes a ell. En tot cas, sembla que el ritme 
d’escriptura de Les Mares agafà ritme durant la dècada dels vuitanta, en què n’hauria 
acabat una redacció prou sòlida per presentar-la al premi Sant Jordi. 

Sigui com sigui, entre les dues novel·les hi ha un fil de continuïtat declarat a la solapa 
de la segona, acceptat explícitament pel mateix Baixeras poc després de publicar la 
novel·la: “L’anell al dit agafava l’evolució d’un personatge des de la seva infantesa i, en 
aquest sentit, Les mares n’és una continuació”.6 

Ambdues obres comparteixen espais, temps, personatges i ambient. Així, les dues 
són protagonitzades per Pau Nolla i pels personatges del seu entorn (Maria-Amàlia, 
Mireia, Joan, Sir Roderic, etc.) en una ciutat, Castellet (Tarragona), durant la postguerra 
franquista (amb un o dos anys entre la primera i la segona), i a l’entorn de les classes 
benestants de la ciutat i de la seva visió mesquina i egoista de la vida, en una societat 
ensopida i provinciana, i les seves anades professionals a l’estranger. I sobretot, 
comparteixen el gust per les referències intertextuals (literàries i musicals), els nuclis 
temàtics, el rigor formal i la complexitat estructural. 

 

                                                           
5 Niccolò TOMASEO. Commento alla Divina Comedia. 1837 
6 El TEMPS, núm. 611, 4-3-1996, p. 89 (entrevista de Lluís BONADA) 
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L’anell al dit: una ‘reminiscència’ de la Divina Comèdia7 
La novel·la narra la història de Pauet-Paul Nolla des de la seva infantesa fins a l’edat 

adulta. Fill de l’arquitecte municipal, a redós d’una de les famílies de l’alta burgesia de 
la ciutat, el veiem passar per l’institut, la universitat i, acabat aquest primer període de 
formació acadèmica (i vital de la mà dels consells del catedràtic don Ignasi Boïls, amic 
de la família, de l’activitat política universitària i del seu propi descobriment de la 
sexualitat), emprendre una carrera professional d’èxit al servei d’una multinacional del 
negoci petrolier, que el durà fora de la ciutat (Marsella, Orient Mitjà, etc.). El retorn a 
Castellet posa en evidència dos nuclis argumentals i temàtics: la vida provinciana de la 
ciutat i la seva passió amorosa per la Maria-Amàlia, amiga de sempre, cunyada del seu 
germà i ja casada amb un dels prohoms de Castellet, també amic de la família. I es clou 
amb la seva fugida de Castellet. 

La mirada de Baixeras sobre la ciutat és, naturalment, parcial. A la novel·la només hi 
ha la petita societat que la dirigeix, la que es reuneix al Casino o juga a tennis, la de les 
velles famílies de sempre que es relacionen en una espessa xarxa de coneixences, 
interessos, ambicions i xafarderies; una ciutat somorta, ofegada pels 
convencionalismes, en un moment en què s’albira la transformació gràcies a l’arribada 
del turisme i de la indústria petroquímica. Una ciutat que ja no existeix, però que ell va 
conèixer en la seva joventut i que ja havia estat l’espai natural de les narracions 
anteriors.8 Així ho constatava ell mateix en la Trobada d’Escriptors que se li va dedicar 
el 2002: 

Quant al lloc de naixença, vull remarcar que estic orgullós d’ésser tarragoní. (...)  
M’he referit a Tarragona assíduament, quan he escrit. Potser la meva Tarragona 
no és la Tarragona de tothom. Concretament, no l’era per al llibreter-poeta 
Antonio i Guàrdies, segons afirmava a amics meus, que en acabat, m’ho venien a 
explicar. En el pitjor dels casos, deu ésser una Tarragona, de les moltes 
imaginables.9 

Una Tarragona, val a dir-ho, que l’abandonaria inevitablement amb el pas del 
temps. Així ho expressava en la Trobada de 2002: 

"Fill d'Enric Baixeras i Joaquima Sastre, va néixer a Tarragona el 20 d'abril de 
1927 i va ser el petit de quatre germans." D'aquest breu paràgraf, allò que més 
impressió em fa, en aquest moment, és la data, tan remota. Cada vegada em 
relaciono amb més poques persones que ja haguessin nascut en aquella època. 
Això, si ho voleu saber, fa una impressió alhora d'assetjament i d'estranyament. 
M'assetja un poble que m'és, en realitat, foraster. I un entorn actual cada 
vegada més exòtic, de mica en mica, va bandejant-me cap al meu, d'exili. Un 
exili previst i definitiu. 

                                                           
7 Reminiscència, en el sentit de recreació de l’obra clàssica (Pròleg de l’autor, 11) 
8 Veg. M. PALAU. “Cartografies de la ciutat de Josep Anton Baixeras: Entre Castellet i Tarragona”, dins 
AA.DD. Josep A. Baixeras. Literatura i acció cívica.  Op.cit. p. 9-28 
9 Xerrada que Josep A. Baixeras va fer el 7 de març de 2002 amb motiu de la I Trobada d'Escriptors del 
Camp de Tarragona: http://www.escat.cat/pagines/josepbaixeras/josepbaixeras1.html  
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L’altre nucli, el dels amors de Pau i Maria-Amàlia que es gesta a la novel·la i esclata a 
la seva fi, continua en Les Mares. I, de fet, constitueix l’embolcall argumental 
determinant sobre el qual descansa el sentit d’ambdues novel·les.  

Josep A. Baixeras va guanyar-se immediatament el favor de la crítica més solvent de 
l’època, que van celebrar sense regatejar els elogis l’arribada d’un escriptor rigorós i 
exigent, i amb consciència d’escriptor. Així, Joan Triadú, en el pròleg a Perquè no, 
destacava el seu “poder de creació magnífic i divers”, el considerava un escriptor 
“complet que s’inicia amb passos clars, sense tempteig, diferenciat i àdhuc original” i el 
situava als costat de Calders, Espriu i Sarsanedas (8). I en el moment de la publicació de 
la novel·la, Josep M. Llompart deia al pròleg: “L’art  narratiu de Baixeras no presenta 
cap mena de vacil·lació. Posseeix la plenitud de la maduresa” i destacava la seva “prosa 
de rara perfecció i d’eficàcia extraordinària, que a vegades ens fa pensar en l’acurada 
bellesa estilística de les narracions de Salvador Espriu”, i la complexitat de l’estructura 
de la novel·la (6-7). Elogis que, provenint de qui provenen, són ben reveladors del 
tremp literari de Baixeras.  

L’anell al dit és una bona novel·la, ambiciosa, complexa i molt ben escrita. 
En llegir les paraules de Llompart sobre la complexitat estructural i la referència a 

Espriu no he pogut deixar de pensar en l’Antígona d’aquest. Perquè L’anell al dit s’obre 
amb un insòlit “Proemi de l’actor”, igual que la peça d’Espriu s’inicia amb l’aparició a 
l’escenari del “Pròleg”. En ambdós casos amb la mateixa funció: posar en antecedents 
l’espectador/el lector abans de cedir la paraula als personatges. Les dues arrenquen, 
doncs, amb el conflicte central pràcticament acabat. En el cas d’Espriu, el “Pròleg” 
resumeix la matèria de l’obra per acabar dient “fins aquí, els fets. Escolteu ara, si voleu, 
les raons dels personatges”. Baixeras és més críptic perquè el seu “Proemi de l’actor” 
no repassa l’argument a desenvolupar, sinó que ens situa en una escena que el lector 
descobrirà molt més tard que és el punt gairebé final del conflicte, ja esdevingut; però 
també és alhora el punt d’arrencada perquè els personatges desenvolupin la història:  

[Pau] :“Tens feina, ara? 
[Agustí]: Jo? Compta! No, cap. 
[Pau]: Queda’t una estona.  

Una estona que ha de servir per explicar com ha arribat Pau Nolla a la situació 
d’aquesta escena inicial/final de la novel·la. 

També és possible –i suggeridor- cercar el paral·lelisme en el final. En Antígona, el 
parlament del Lúcid Conseller, en L’anell al dit, les cites dels versos del Cant III de 
l’Infern de la Divina Comèdia, que en les dues serveixen a l’espectador/lector les claus 
d’interpretació de l’obra. 

No tinc cap dubte que Baixeras coneixia l’obra d’Espriu. Això, és clar, no vol pas dir 
que en bastir l’estructura de L’anell al dit la tingués en compte de manera conscient. 
Però en una novel·la en què les referències intertextuals a obres literàries i musicals 
son abundants, podria no ser casual. En tot cas, Antígona s’estructura en tres parts, 
més el parlament inicial del Pròleg i el parlament final del Lúcid Conseller i L’anell al dit 
s’estructura també en tres parts, més el “Proemi de l’actor” i el “Final”, amb els 
coneguts versos de Dant. I ambdues, és clar, d’acord amb el referent original de la 
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tragèdia grega: un pròleg inicial que situa l’heroi, els episodis i finalment l’èxode, que 
amb el càstig conté l’ensenyament moral. 

D’altra banda, l’estructura de la novel·la és, de fet, circular. Així, s’inicia amb aquest 
“Proemi de l’actor” amb una escena en què Pau Nolla, sol i abatut per un fet que el 
trasbalsa profundament, i ell sent com un càstig, rep la trucada del seu amic Agustí  
Urgell, que el visita: 

La taula, al damunt tenia vidre (...); en Pauet (...) va recolzar-se al vidre net i dur i 
fresc, tot aguantant-se el cap entre les mans. 
Aquest deu ésser el motiu que trigués a sentir el telèfon (...) (15). 

Tancant el cercle, la mateixa escena es recupera en el final del darrer capítol de la 
segona part, ja gairebé al final del llibre: 

Seia darrera la taula del despatx, estona i estona, el cap entre les mans (...), i 
gairebé no va sentir, a la fi el truc del telèfon. 
El truc de l’Agustí (212). 

I s’enllaça a través del diàleg de les dues escenes que, de fet, son la mateixa, l’una al 
començament i l’altra al final del llibre: 

Final del Proemi (19): (Pau a Agustí): “Queda’t”. 
[...] 
Inici 3ª part (217): (Agustí a Pau) : “No sé gaire si és que només volies desfogar-te 

parlant 
o esperes realment que jo digui una cosa o altra”. 

Al mig, tota la novel·la, a l’espera del final, desenvolupada seguint el curs de la vida 
del protagonista des de la infantesa fins l’edat adulta. 

Aquesta estructura es fa encara més complexa per la solució de Baixeras a la veu 
narrativa. Perquè em sembla que ben conscientment cavalca sobre el límit entre el 
teatre i la novel·la. És evidentment una novel·la, narrada en tercera persona. Però 
l’aparició de “l’actor”, com si ens expliqués l’escena inicial (tot i que la seva intervenció 
no és un parlament sinó la narració en tercera persona d’una escena), i el diàleg entre 
Pau i Agustí que he citat, com si tota la narració hagués estat explicada en aquest diàleg 
a dos (malgrat que tota ha estat narrada, com el Proemi) fan de L’anell al dit una 
novel·la ben original, en aquest aspecte. 

És possible que fos per això que Llompart considerà l’estructura de la novel·la 
“complexa i fins i tot arriscada (6)”.  El risc de despistar el lector? 

Joan Antonio Guardias deia que Baixeras escrivia “unes narracions que, de vegades, 
no acabo d’entendre”.10 Ignoro si es referia a L’anell al dit, però podia referir-s’hi, 
perquè aquesta novel·la, amb l’estructura que hem vist, farcida de referències cultes i 
escrita amb una prosa que Llompart, en el seu pròleg, va veure amb raó d’una rara 
perfecció i Triadú, anys després,  destacaria entre les del període per la seva 
“escriptura”,11 és, ben cert, un text que no es pot llegir sinó amb tota l’atenció; 
sobretot perquè pretén molt mes que explicar una història. Sense que sigui possible 
negligir el paper de l’argument – ja sabem que Castellet/Tarragona formà part dels 
                                                           
10 Artur BLADÉ I DESUMVILA. Viure a Tarragona (fulls d’un dietari 1966-1969). Tarragona: Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1984, p. 199 
11 Joan TRIADÚ. La novel·la catalana de postguerra. Barcelona: Ed. 62, 1982, p.213 



7 
 

interessos més vius de Baixeras en la literatura i en la vida d’activista cultural, polític i 
social – el sentit de la novel·la és, fins a cert punt, independent. Volia Baixeras parlar de 
l’adormida ciutat en què va néixer, des de la perspectiva d’una classe social benestant 
en els anys de la postguerra? Volia parlar de l’amor? També, sí, la novel·la és certament 
rica en nuclis temàtics que puntegen les línies argumentals, com també Les Mares: el 
pols entre Bé i el Mal, l’amor, el desig i el desengany, la mort, el poder, l’avarícia, la 
hipocresia. Però no només ni principalment. També, i sobretot, del pas del temps i del 
destí, com a elements conformadors del sentit de la vida, en una aposta literària 
ambiciosa. Escoltem-lo:  

M’ha passat que en escriure L’anell al dit, especialment en alguns dels seus 
passatges vaig tenir la sensació que allò que escrivia era bo i necessari que ho 
escrivís. Així com amb els contes no he pensat mai que pogués fer una obra 
necessària, en el cas de L’Anell al dit hi va haver dos o tres moments que sí, com 
una mena d’autosatisfacció. Amb aquest llibre se’m va plantejar més 
seriosament el problema de si realment hi havia un imperatiu per escriure. És a 
la darrera obra quan comprens que tens necessitat d’escriure. A les primeres ho 
fas d’una manera mecànica, sense trobar-hi una  motivació.» (ROIG, 168) 

Amb L’anell al dit, Baixeras fa un pas definitiu en la seva reflexió sobre l’escriptura 
literària, que transcendeix l’anècdota argumental. És aquesta motivació el que impulsa 
l’escriptor a escriure. L’escriptura com a necessitat, doncs. Una necessitat personal, 
sens dubte, feta sempre d’emocions i  idees, i pouada en l’experiència i en el món de 
referències culturals amb què l’hem alimentada. 

Quant a la primera, l’experiència personal, el relat sembla que es perfila, ben 
literaturitzada, a l’ombra d’una història d’amor, potser real, que, podia ser ben 
coneguda per l’ambient social en què es movia Baixeras a la ciutat en publicar-se la 
novel·la i que el temps ha acabat esborrant de la memòria col·lectiva. Quant a la 
segona, les referències culturals per fer literatura l’experiència, Baixeras ens en donà 
totes les claus. A diferència de Les Mares, L’anell al dit  s’obre amb un pròleg de l’autor 
que ens ajuda a aclarir les coses:  

Quan l’obra clàssica ha causat una impressió profunda; quan és una construcció 
vasta, imponent, sense clivelles, com ara la Comèdia del Dant, aleshores la 
reminiscència no pot reduir-se a una paràfrasi passatgera, a un gir o a un ressò 
passavolants. Aleshores, impregna els més íntims substrats de l’obra nova; cada 
mot, per bé que sembli nou, només obté el sentit total referint-lo a les 
proposicions del precedent literari, esdevingut clau màgica i imprescindible. 
Comencem, doncs, amb relativa tranquil·litat a explicar aquesta història, 
homenatge modest, càlid, d’un mediterrani del segle XX a un altre mediterrani, 
genial, de l’Edat Mitjana. (12) 

El referent és, doncs, la Divina Comèdia – la lectura que Baixeras en féu -, i és en ella 
on cal cercar – i mirar de trobar – les “claus màgiques” per entendre L’anell al dit. 

Més enllà d’aquest pròleg de l’autor –i de la cita del Commento alla Divina 
Commedia  de Niccolò Tomaseo amb què s’obre-, les referències explícites a l’obra de 
Dant en la novel·la són tantes que fins i tot un lector ben distret se n’ha d’adonar: cita 
gairebé textual de versos del Cant I i del Cant III de l’Infern: “a la cruïlla de la seva vida“ 
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(201) / Nel mezzo del cammin di nostra vita (I, 1),12 “per mi aniràs a la ciutat del 
sofriment ” (82), “per mi aniràs a la ciutat del plany” (179) i “amb mi aniràs a la Ciutat 
del plany!” (233) / Per mi si va ne la città dolente  (III, 1), “amb mi aniràs a l’etern 
dolor!” (233) / per me si va ne l’etterno dolore (III, 2); “per mi aniràs darrere la perduda 
gent” (189) i “amb mi aniràs darrere la gent perduda” (234)/ per me si va tra la perduta 
gente (III, 3); o ben textuals: Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate (III, 9), amb què 
acaba la novel·la; al·lusions clares al text de Dant: “fanguissar tenebrós” (l’estil, VII, 106-
110) “Gelor de l’Escítia” (l’entrada a l’infern) o “mar glaçada” (riu Còcit, XXXII, 22-
23),(les tres a 201); referències directes a Dant i al llibre: el Pau regala la Divina 
Comèdia a la Maria-Amàlia (81) i al Casino hi ha un gravat amb Dant i Virgili (177); o bé 
l’estructura ternària de la novel·la: si el text de Dant s’estructura en 3 cantiche (Infern, 
Purgatori i Paradís) de 33 cants fets de tercets, L’anell al dit consta de 3 parts, amb sis 
capítols a la primera i tres a la segona. O fins i tot el títol d’un capítol: Beatriu. 

Una declaració de l’autor tan contundent i unes presències tan evidents no poden 
ser ignorades, és ben clar. Però de vegades hi ha evidències enverinades, perquè em 
penso que, en adreçar-nos vulguis que no al text de Dant, crea tants dubtes com en 
resol. En primer lloc, perquè interpretar la Divina Comèdia no resulta gens senzill; i en 
segon, perquè tampoc no és gens senzill saber què és el que Baixeras en va interpretar 
per fer la seva “reminiscència” novel·lística. 

En el seu pròleg a l’edició de L’anell al dit, Josep M. Llompart deia, per acabar: “Tant 
de bo que les ombres infernades de Paolo i Francesca acullin propíciament aquesta 
nova, àgil, delicadíssima Commedia (7)“, adreçant així el lector al conegut episodi del 
Cant V de l’Infern (88-138) en què Francesca narra la seva dissortada història.13 No li ho 
discutim, sobretot perquè no ens consta que el mateix Baixeras li ho discutís.  

A partir de Llompart l’episodi ha centrat l’atenció dels comentaristes de la novel·la14 
en relació a la presència de Dant, i ha dirigit la seva interpretació, bé que no únicament, 
cap a l’aspecte amorós, val a dir-ho, en consonància, també, amb algunes 
interpretacions de la Divina Comèdia. En paraules de Neus Penalba:  

(...) el que considero que és el veritable tema central en ambdues obres [L’anell al 
dit i Les Mares] és l’amor d’en Pau per la Maria-Amàlia. I en aquest sentit estaríem 
davant de dues novel·les que ens presenten la formació d’un subjecte, però també 
d’un amor. O millor dit, totes dues obres narren la formació d’un individu 
mitjançant l’aprenentatge en un terreny ben espinós: el d’estimar. Sobretot si es 
tracta d’estimar una dona casada. És en aquest amor adúlter d’en Pau i la Maria-
Amàlia que es troba la referència central a La Divina Comèdia, ressò llunyà del 
també amor adúlter de Paolo i Francesca.(104) 

                                                           
12 Les cites del text de Dant són de la traducció de  Joan F. MIRA. Divina Comèdia. Barcelona: Proa, 2000 
13 Francesca, filla del senyor de Ràvena va ser donada en matrimoni a Gianciotto Malatesta, senyor de 
Rímini. Ella, però, estava enamorada de Paolo, germà d’aquell. El marit va assassinar els dos amants 
entre el 1283 i el 1286, en època de Dant. Es tracta doncs, d’un fet contemporani del poeta. És aquesta 
una història que ha tingut un gran èxit literari. Dant trobarà l’assassí a la Caïna, el cercle més baix de 
l’infern. 
14 Veg., per exemple, Neus PENALBA SUÁREZ. “Els treballs de l’escriptura de Josep A. Baixeras”, dins 
AA.DD. Josep A. Baixeras. Literatura i acció cívica.  Op.cit. p. 99-110 
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En aquesta línia interpretativa, que Penalba argumenta sòlidament, cobren 
significació les principals referències a Dant i a la seva obra, relacionades amb 
l’argument de L’anell al dit. Així, el fet que el primer petó entre Pau i Maria-Amàlia sigui 
quan rememoren que ell li regalà la Divina Comèdia, o que el primer contacte sexual es 
produeixi davant el gravat de Dant i Virgili, i especialment a la fi de la novel·la, en què 
els tres versos inicials de Cant III de l’Infern, ja esmentats, es posen al·lusivament en 
boca de Maria-Amàlia, adreçats al Pau. 

Ara bé, sense menystenir aquest aspecte -sobretot perquè sabem de fonts properes 
a l’autor que en l’episodi amorós pot haver-hi un substrat biogràfic molt literaturitzat- 
la narració es desplega en un abast més ambiciós, en la línia d’una possible 
interpretació també de la Divina Comèdia, vista com un “viatge per a descobrir i 
ordenar el món sencer i la pròpia vida” (Mira, 7). 

Ja he comentat abans que argumentalment L’anell al dit és la història de Pau Nolla 
des de la infantesa a l’edat adulta. O si ho voleu, una mirada a l’evolució del 
protagonista a través del viatge, les aventures (amoroses i professionals) i el pas del 
temps. D’aquesta manera arribem a conèixer els seus dubtes i les seves contradiccions, 
els seus desigs i els seus desenganys. El nucli és, doncs, la formació de la personalitat 
del protagonista. És a dir, el tipus de novel·la coneguda amb el terme alemany  
Bildungsroman, novel·la d’aprenentatge en què es mostra el desenvolupament físic, 
moral i psicològic, i social d’un personatge.15  

Aquest camí és el que va de la innocència al desengany, a l’infern (“el foc savi que 
crema i no consumeix”), i obre la porta a una concepció escèptica de la vida, potser de 
lúcid realisme, del protagonista.  

Amb quatre pinzellades n’hi haurà prou: 
El  jove Pau Nolla, educat en un sentit de superioritat distant en el si d’una família en 

què no es fan preguntes, el troba tan natural que se sorprèn quan a la universitat 
coneix joves políticament actius que protesten. “Protesta, de què?”, es pregunta. 
Malgrat les lliçons del vell catedràtic Boïls en el sentit que primer estudiés i ja format 
“faria allò que li semblés millor per tal de millorar l’Home”, el que li agraeix és  el seu 
“coneixement desencisat del món”; així i tot, ja a l’Orient Mitjà, manté una certa dosi 
d’ingenuïtat en veure’s com “una futura estació emissora de tota classe de béns dirigits 
a totes les races.”, o en afirmar que “el triomf només té sentit si ha de servir per fer el 
bé”, tot i dubtar, ja, de ser prou bo per fer-ho. 

El final d’aquesta il·lusió, que no és altre que el desengany, el trobarem acomplert a 
Les Mares, però ja és anunciat aquí: en els seus dubtes i en la veu del narrador,a 
propòsit dels consell de Boïls:   

I en Pauet encara no sospitava  gens que fos en nom d’aquest lema enraonat 
que les generacions van incorporant-se des de fa cent anys dòcils, mig orbes, 
mig múrries, a la teoria de la injustícia (66).  

                                                           
15 El terme és del filòleg alemany Johann Carl Simon Morgenstern (1770-1852). Tot i que se’n troben 
precedents molt anteriors, se sol considerar els Anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister de Goethe com 
l’inici del gènere. Moltes de les grans novel·les del s. XX comparteixen algunes de les seves 
característiques. Novel·les de Proust, Man, Hesse, entre moltes altres. 
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O: 
Oblidava que no era la primera vegada que conferia a un demà imprecís els 
deures envers la col·lectivitat (100) 

Aquest itinerari d’aprenentatge es desenvolupa, cosit a les referències intertextuals, 
en tres actes: En el primer, els anys de formació, el referent és Shakespeare i els diàlegs 
entre Poloni i Laertes de Hamlet, sota el mestratge del doctor Boïls (“esperit exigent, 
crític, orgullós, independent, equànime i sol·ligístic”, i melòman) de qui aprèn la 
“guerra constant al tòpic, al lloc comú, a la convenció burgesa”. Primera lliçó: El doctor 
Boïls vol prevenir-lo contra la dissolució de la moral en braços de la comprensió i la 
tolerància: “tot allò que és normal és perillós”, afirma. Una manera sintètica de dir que 
acabem per acceptar allò que és èticament inacceptable, simplement perquè és 
habitual. O fins i tot acabem justificant-ho. Segona lliçó, de la mà de Paul Valéry: 
l’Ànima diu al cos: “vous payez pour mes actes, et vous expiez pour mes erreurs”(87). 
El doctor Boïls apostil·la: “sí, però sovint és el cos d’un altre el que paga els nostres 
errors”. El dolor, el nostre i el dels qui ens envolten, és el preu de l’aprenentatge. El 
segon acte correspon als anys de viatge i el mestratge correspon a  Gunther i a la 
música: El capítol s’obre amb la reproducció del text de la quarta composició dels Vier 
letze lieder de Richard Strauss, de Joseph von Eichendorff, probablement traduït pel 
mateix Baixeras, sobre la mort i l’acceptació del destí (el mateix tema que la cita inicial 
del llibre, de Tomaseo); i en segon lloc, el Fahrender Geseller de Gustav Malher, sobre 
l’errant que viatja per aprendre. Es tracta de dues pistes inequívoques que ens 
condueixen al nucli temàtic central del llibre: la vida com a viatge inevitable 
d’aprenentatge, sense retorn. 

Cap a on? 
Deixem que ens guiï Boïls, per boca del narrador: “[don Ignasi] s’havia enamorat dels 

divuit anys, del record dels seus divuit anys, i sanglotava, per dintre, foll de desesper, 
exiliat, lúcid i covard al terrible “mai més””. La terrible consciència del pas del temps i la 
mort. (Idea que si reporto aquí com a central és perquè es recupera a Les Mares). 

I què aprenem? 
A ser egoistes, a fer mal. “(...) passem la vida esverats i en l’esverament fem mal” 

(últim consell). (També aquesta idea, ja exposada a través de Valéry, es recuperarà a Les 
Mares).   Aprèn que els ideals de justícia són una ingenuïtat juvenil.  Ara és Gunther qui 
parla amb una reflexió sobre el poder, a propòsit de la paradoxa de Proust: 

L’home vol el Bé. Necessita, doncs, el Poder. I adquireix, suposem, el Poder. Però 
aleshores ja no és l’home d’abans, l’home pelat: ara és un altre home, l’home 
amb poder, l’home poderós. L’Homo sapiens ha esdevingut l’Homo potents. I 
l’Homo potents, ai, no sol voler el Bé, ja. (114) 

Inevitable? 
Sí, perquè: “Il fatto corrisponde al volere de Dio, come l’anello al dito”, diu la cita de 

Tomaseo. 
 En aquest camí de construcció del personatge és essencial no lliurar-se mai del tot i 

mantenir-se sempre en una dialèctica de lluita i distància emocional, que exclou l’amor: 
“[que] potser no és pròpiament un sentiment. Potser més aviat només és la 
conseqüència d’aquella solidaritat, la manifestació del que jo en dic “complicitat”(112). 
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La relació d’amistat, d’amor, reduïda a una negació, al capdavall. “Llavors aprendre 
significa: tot allò que ja no ens serveix d’ideal, convertir-ho en joguina”,o: “ l’art de 
saber administrar-se afectes i sentiments. L’ofici de domesticar el sofriment”, dirà Pau 
Nolla ja a Les Mares.  

El tercer acte té més a veure amb la Divina Comèdia: amb l’infern i amb Beatriu. No 
pot ser casual que Baixeras tituli amb aquest nom el capítol dedicat a la relació de Pau 
Nolla amb la Bette, que acabarà en una fugida. Si en la Divina Comèdia Beatriu és qui 
convoca Virgili en auxili de Dant per conduir-lo finalment al cel, en L’anell al dit Pau 
Nolla rebutja la crida a l’amor de la Bette. L’abandona d’amagat a Abadan amb una 
carta de comiat en què assegura ser sincer, li demana que l’esperi i promet escriure: 
“Veus amb quina confiança i amb quina fe t’ho he explicat tot? Deu ser que 
t’estimo”(130). Però no escriu i quan ella va a Barcelona a buscar-lo, defuig veure-la. La 
Bette, el Bé, la jove que, malgrat els dubtes i les evidències, vol veure el que de bo té el 
Pau i esperonar els seus bons sentiments fracassa en el seu intent. El Pau fugirà 
d’aquest amor per lliurar-se al de la Maria-Amàlia, en una relació dolorosa sense 
remissió possible, que des de l’inici l’omple de neguits i de pors, tant com de passió. El 
convit a l’amor de la Maria-Amàlia és el convit al dolor, a la “inquietud i al temor 
constants”(76), a renunciar a tot, a doblegar-se davant de l’Ídol, que vol víctimes. Un 
convit a entrar a l’infern, explícit en els versos del text de Dant. I ell n’és plenament 
conscient. Així, en un fragment ple de referències a la Divina comèdia, com Dant en 
iniciar el camí a l’infern,  

en Pauet, a la cruïlla de la seva vida, hi veia retolats els mots basardosos: ”Més 
enllà, sorres eixutes plenes de bèsties feres”, o bé: “Fanguissar tenebrós”, o 
bé:”Gelor de l’Escítia”, o bé: “Mar glaçada”... 
Per una dona! Per una dona, tot? (...) Per una presència!” 
Però aleshores s’airava (...) al capdavall li oferia com a tot do, en un sopar 
provincià, la presència del Mal.(201)  

 La tria ha estat feta i no és Beatriu,  sinó l’Infern al qual convida a entrar el vers que 
tanca la novel·la, focalitzat sobre una història d’amor adúlter en la millor tradició 
literària, que es desenvoluparà en la segona novel·la, però també fet de petites maldats 
familiars, ambicions socials no tan petites i interessos empresarials cínics. 

 És aquest un infern viscut a la fi amb un fort sentiment de culpa, però plenament 
acceptat: 

(...) la passió venia a reblir perfectament els abismes d’angoixa de la seva ànima. 
Venia a encaixar-hi com l’anell al dit.(203) 

En aquest sentit, L’anell al dit, a partir d’un bagatge cultural de gran abast i de la 
pròpia experiència literaturitzada, és un pols entre el Bé i el Mal, una reflexió literària 
sobre la delimitació entre els dos i la seva relació amb el temps, (amb el viatge personal 
a través d’ell), com ja va veure Francesc Roig. 

 
Les Mares, Les mares. 

Amb aquesta novel·la, “molt i molt ben escrita, amb una precisió i un domini de la 
tècnica propis dels mestres de l’ofici; una de les novel·les més ben escrites –en tots els 
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significats de l’expressió- de la literatura catalana dels darrers temps”, en paraules de 
Magí Sunyer,16  Josep Anton Baixeras tornava a l’actualitat novel·lística catalana. 

 És cert. Les Mares és una novel·la complexa, tant en el seu plantejament com en 
la seva estructura, d’un altíssim nivell literari, resolta amb la seguretat que donen la 
maduresa, una formació intel·lectual sòlida i el domini de l’ofici. I, és clar, un 
coneixement de l’idioma que, sobre un substrat genuí de la llengua de casa i del carrer,  
només s’obté  de l’estudi i de la lectura, i d’un alt grau d’autoexigència. No cal insistir, ja 
hem vist ha propòsit dels llibres anteriors els elogis de Triadú i Llompart al respecte. 

 
Com ja ha estat dit, la novel·la va ser presentada al Sant Jordi en la dècada dels vuitanta 
i amb tota probabilitat va ser escrita en un període llarg de temps, tot i que sembla que 
és en aquesta dècada quan el ritme es féu intens i l’acabà, malgrat que no va ser 
publicada fins el 1995.17 Les diferències –modificacions, supressions i addicions- que hi 
ha entre  l’original dels anys vuitanta a què he tingut accés i la novel·la publicada són 
poques i de rellevància menor.18 En general, afecten a qüestions d’estil i de distribució 
del text, i milloren la novel·la. S’hi pot observar també el canvi d’algun títol i l’addició 
dels subtítols capitulars en l’edició. Hi ha, però, un parell de correccions que cal 
comentar. En primer lloc, la cita inicial. En l’original dels vuitanta el text que serveix de 
pòrtic a la novel·la és de Madame de Staël: “Dans la sphère des beaux-arts la forme 
appartient autant a l'âme que le sujet même.”19 En la versió publicada, aquest text 
desapareix i és substituït per una referència a la mítica Engíion i a les deesses Mares. 
No em sembla un canvi menor, perquè crec que mostra un canvi d’actitud literària. La 
de Madame Staël aborda el problema de l’estil com a part essencial del caràcter de 
l’obra literària i es relaciona més amb l’actitud de l’escriptor i la seva concepció de 
l’obra literària (“Cependant la beauté du style n'est point, il faut en convenir, un 
avantage purement extreure; car les sentiments vairs inspiren pesquer toujours les 
expressions les plus nobles et les plus justes”, deia Madame Staël). En la definitiva, en 
canvi, es posa més l’accent en el sentit de la novel·la i, sobretot, sembla relacionar-la ja 
voluntàriament amb L’anell al dit, a concebre-les com un únic relat. En aquest sentit la 
consciència de l’escriptor és ara més sòlida en relació a la literatura i a la pròpia obra. 
És, per dir-ho així, més conscient.  

El segon canvi significatiu és troba al capítol “La setmana social. Dilluns. Amb els 
amos”, quan Pau convida a sopar Lluís. L’abordaré més endavant. 

Ja sabem pel mateix autor que aquesta novel·la és la continuació de L’anell al dit, i no 
perquè comparteixin espai, personatges i ambient. Al capdavall això no és gaire 
rellevant per se i les novel·les podrien tenir intencions temàtiques i, més àmpliament, 

                                                           
16 Magí SUNYER. Op. cit., p.6  

17 Va ser presentada el 15 de desembre de 1995 per Ramon Pla i Arxé a la desapareguda Llibreria VYP. 
18 Gràcies a Elisabet Fatjó he pogut tenir accés a aquest original, signat amb el pseudònim Francesc de 
P. Sales i amb el títol Els fets d’agost. Hi fa constar també un domicili: Mas Cameu, un petit mas de la 
seva propietat a Vilardida-Vila-rodona. No puc, però, assegurar que fos el presentat al Sant Jordi. 
19 Mme de Staël, De l'Allemagne, Seconde partie, La Littérature et les Arts, Chap. I, "Pourquoi les 
français ne rendent-ils pas justice à la littérature allemande", ed. S. Balayé, Paris, Gallimard, coll. Folio, 
1985, VII.1, p. 161-162. 
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literàries diferents. Allò, doncs, que la fa una continuació és la represa del nervi temàtic: 
l’àmbit de la reflexió sobre l’home, el sentit de l’existència, que constitueix el nucli 
sobre el qual Baixeras basteix l’obra literària. Crec, d’altra banda, que en l’origen (els 
anys 60 del s. XX) l’autor ja devia veure-la així. Si dic que molt possiblement Baixeras ja 
veia la continuació com una necessitat derivada de L’anell al dit és per dues raons 
contingudes en aquesta novel·la. La primera, la referència explícita quan un Pauet 
adolescent assaja de comprendre el món i la matèria, “atènyer el regne abissal de les 
Mares”; la segona, el final de L’anell al dit, amb el conegut vers del Cant III de la Divina 
commedia: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate!, gravat a l’entrada de l’Infern, que 
em sembla tant un final com un principi. A l’entrada. El que ve després d’aquesta 
entrada amb què acaba L’anell al dit  és Les Mares. 

Sorprenentment, el títol de la novel·la apareix a la coberta amb majúscula, mentre 
que a la portada interior ho fa amb minúscula. Lluís Bonada, en entrevistar-lo a EL 
TEMPS va fer-li notar. Baixeras respongué que ell sempre l’havia escrit en majúscula. 
Però va caçar l’oportunitat al vol i va afegir:  

No m’hi havia fixat. Ja m’agrada aquesta ambigüitat (...). Són totes dues coses. 
Les mares de família són unes Mares deesses que governen i detenen el poder 
de la ciutat on transcorre l’acció. Són mares i Mares amb majúscula, alhora. 

Ja he dit abans que en un escriptor tan rigorós, res no és una coincidència. Hi ha, 
segur, alguna referència biogràfica en qui va viure molt de temps només amb la seva 
mare, en absència del pare, en  la minúscula. La majúscula del títol, en canvi, ve 
explícitament justificada en el text inicial: 

Hi ha una ciutat a Sicília, Engíion, no pas gran,  
però molt antiga i cèlebre per l’aparició  
de les deesses que anomenen Mares. 20   

Aquestes Mares són una de les deïtats més antigues i universals de la humanitat. 
Identificades amb diversos noms, segons l’àmbit cultural, entre altres Afrodita-Venus, 
Alma Mater, i més modernament amb la Mare Natura, i representades abundantment 
des de l’antiguitat en pintures i estatuetes, encarnen la fertilitat i la vida. Remarco que, 
com hem vist, tant L’anell al dit com Les Mares comencen amb petits textos, que 
evidentment aclareixen els títols, però, sobretot, situen el lector en el que sembla la 
convicció de l’autor sobre la petitesa humana per entendre la vida, la comprensió de la 
qual està reservada a la divinitat: la cristiana, en la cita de Tomaseo (“Il fatto 
corrisponde al volere de Dio, come l’anello al dito”) de la primera novel·la, i la pagana 
en la invocació a les Mares, de la segona. 

Un sentit possiblement massa general que pot desconcertar el lector, però que el 
mateix Baixeras va acotar en L’anell al dit: L’home espera atènyer “el mateix regne 
abissal de les Mares” (ja aquí en majúscula). Quin és aquest regne abissal desconegut? 
La cita continua: “Sí, el Canvi, l’Esdevenir apareixien a en Pauet com a fitó (...) en 
l’Ésser. I governar aquest canvi (...) suprema tasca humana” (29). No és poca ambició: 

                                                           
20 “ENGYON, an ancient town of the interior of Sicily (...) and famous for an ancient temple of the 
Matres” (Encyclopædia Britannica.Eleventh Edition (1910–1911), Cambridge: University Press, vol. IX, p. 
646 
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Qui no voldria controlar el canvi i l’esdevenir (és a dir, la transformació, el permanent 
cicle de naixement, creixement i mort: la vida), element fonamental de la condició 
humana (l’Ésser)? Però aquest és el privilegi de les deesses, de les Mares. 

En aquest sentit, a Les Mares, com a L’anell al dit, hi hem de considerar dos nivells 
sobreposats. L’un, més lligat a l’anècdota argumental, més realista; l’altre, més 
abstracte i conceptual: les mares, les Mares. 

En el primer assistim al dibuix de la Tarragona benestant d’abans de l’arribada de la 
petroquímica i de la Universitat, en què la seva bona societat sesteja i badalla 
confortablement instal·lada entre les boires de la dictadura, aliena al formiguer dels 
barris obrers, però que es desperta cobdiciosa davant dels grans negocis que es fan a 
l’ombra del poder. (I Baixeras es converteix en el cronista literari de la ciutat d’aquests 
anys, com Pin i Soler ho havia estat a la fi del s. XIX). És una ciutat de “senyoria vinguda 
a menys, [de] bellesa residual” que permet al Pau somiar amb un port ple de vaixells, 
en la instal·lació de fàbriques i en l’eradicació del barraquisme, gràcies a les inversions 
estrangeres, que de seguida despertarà la cobdícia d’una “màfia burgesa local 
insaciable”(277). Assistim també a l’èxit professional del Pau, que acabarà sent el 
conseller delegat del holding per a Europa i Àsia, i a la relació amorosa Pau-Maria-
Amàlia. 

El segon concentra el sentit de la novel·la: El sentit de la vida, la impossibilitat de 
controlar-la i les conseqüències que se’n deriven.  

Les Mares, en el pla temporal de l’argument, arrenca un o dos anys després del final 
de L’anell al dit.21 Si el temps històric de la primera era ben imprecís, en aquesta hi ha 
alguns detalls que ens permeten situar-la en el pas de la dècada dels seixanta als 
setanta del s. XX (i de retruc situar també L’anell al dit). En són senyals orientadors la 
presència incipient del turisme i els plans per a la instal·lació de la refineria, els cops 
d’estat a Orient Mitjà, i les al·lusions al naixent terrorisme basc i a la salut precària de 
Franco. 

La novel·la recupera el món de Castellet de Pau Nolla en el moment que retorna a la 
ciutat després de la fugida amb què acabava la primera novel·la. Ara, però, la narració 
es desenvolupa en dues històries paral·leles, unificades per la presència de la ciutat 
(Castellet) i del personatge Pau Nolla (que ha deixat de ser el Pauet de la primera). 
Aquestes dues històries vénen ben marcades per l’estructura de la novel·la, 
l’alternança del punt de vista i fins pel diferent tipus de lletra en l’edició. L’una, la 
protagonitza directament Pau Nolla i pivota sobre el seu entorn social i familiar, el seu 
món professional (Londres, Orient Mitjà, Barcelona, etc.) i, sobretot, sobre la seva 
relació amb Maria-Amàlia. L’altra gira a l’entorn de la figura d’un personatge nou, Lluís 
Roig, un jove passant de Benet Anglès, advocat ben instal·lat, a qui el mateix Pau Nolla 
encarrega la defensa del seu amic Lleó Lavern i subsidiàriament la de l’obrer Àngel 
Vázquez, empresonats per la seva activitat política d’orientació comunista. 

En aquesta segona novel·la, Pau Nolla ja no és el jove fins a cert punt innocent sinó 
l’home desenganyat, d’intel·ligència cínica i ben instal·lat socialment, en certa manera 
                                                           
21 “No responc de l’exactitud cronològica. Es podria situar entre un any i dos després del final [de L’anell 
al dit ]” (entrevista a EL TEMPS) 
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un arquetipus de la burgesia liberal intel·ligent, però encara, i potser per sempre, ben 
perdut en la seva vida personal.  El viatge – l’itinerari vital – de Pauet en L’anell al dit, 
que es clou a la porta de l’infern i amb un fort sentiment de culpa i càstig, dóna pas a 
un Pau sempre egocèntric instal·lat en ell, en Les Mares, convertit en un Virgili per 
acompanyar el jove Lluís en el seu, de viatge a l’Infern, que sembla ser el destí dels 
homes: 

L’infern... Per a qui, l’infern? Hi ha persones obcecades que es construeixen un 
infern per a ells mateixos en vida. 

I, no solament els herois de tragèdia. Gent que saben que els han parat una 
trampa i, sabent-ho, hi cauen” (34). 

Diu Pau Nolla només començar la novel·la. 
Pel que fa a l’estructura, he de remarcar de nou la voluntat de Baixeras de construir 

un relat de forma poc convencional. Si a L’anell al dit era clara l’ombra de Dant en la 
seva arquitectura ternària (i potser l’aroma d’Espriu i la tragèdia grega, com ha estat 
dit), en aquesta és el número set – un altre del números màgics- l’eix estructural. Un 
número, val a dir-ho, també ben present en la Divina Comèdia, on els grups de sants o 
d’autors clàssics s’agrupen de set en set, justificat a la novel·la pel temps intern, 
circumscrit a una setmana –de divendres a divendres-, menat en els dos fils 
argumentals pel protagonisme de Pau Nolla en els titulats “Les set visites”, i pel jove 
Lluís Roig en “La setmana social”, que avancen alternativament en temps diferents que, 
però, acaben unificant-se. 

Així, els capítols de la “Setmana social”, protagonitzats fonamentalment pel Lluís, 
tenen com a eix argumental la seva activitat professional en defensa de Lleó Lavern, 
professor de sociologia i membre de la bona societat, detingut per la seva activitat 
antifranquista juntament amb l’obrer Àngel Vàzquez, per encàrrec directe de Pau Nolla, 
la mare de Lleó i Lídia, la dona de l’Àngel, i es desenvolupen en set dies consecutius de 
finals d’agost. En canvi, els titulats “Les set visites”, el protagonisme dels quals és 
fonamentalment de pau Nolla, se centren en la vida de la ciutat i la família, la seva 
activitat professional i la relació amb Maria- Amàlia, en un exercici de memòria dels dos 
darrers anys, que s’inicia en un primaveral diumenge de l’Ascensió. Ambdós ritmes 
temporals es mantenen separats després de l’inici, fins que conflueixen el dilluns de “La 
setmana social” en què Pau Nolla s’emporta Lluís Roig a sopar. A partir d’aquest 
moment ambdós fils conflueixen en el temps i en el relat. L’autor mateix ens ho fa 
explícit en el text d’entradeta del  “Dimecres (cendrosenc)”: 

Les dues ratllades que, de nit, convergien en el cel estrellat de Castellet, s’han 
acostat molt l’una a l’altra: tant, que a partir d’ara, dimecres al matí, Lluís, 
periodista emèrit, pot seguir en un sol argument els fils diferents”(285) 

I, com L’anell al dit, la novel·la esdevé circular i emprèn el final amb la mateixa 
escena amb què emprenia el començament: Lluís contempla des del balcó la Imma, 
asseguda a la vorera menjant-se un gelat. 

Amb aquest coixí argumental i estructural, Les Mares és sobretot l’exploració de 
“l’infern” en la vida humana, a la porta del qual L’anell al dit havia deixat el personatge,  
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a través de la construcció dels personatges de Pau i Lluís, i en menor mesura, el seu 
reflex en els altres. 

Aquest “infern”que l’home no sembla capaç d’eludir rau, essencialment, en el que 
Pau considera el vici de la societat burgesa: “sentiments per una via, vida real per 
l’altra”(83), vera saba de l’existència humana que alimenta la vida social, familiar, 
professional i amorosa, en què tota consideració de principis –de moral- se sotmet al 
dictat dels interessos. Així, la família recorre als tripijocs legals per no pagar impostos 
de l’herència de la mare; afloren interessos lligats a l’especulació de terrenys; es 
practica d’amagat, i ben hipòcritament, un avortament a la minyona; i apareixen sense 
embuts les connivències amb els cercles del poder econòmic, social i polític..., per 
posar alguns exemples; o ja en l’activitat professional del Pau, lligada a una gran 
multinacional, vegeu les converses amb sir Roderic, que sovint voregen el cinisme. 
També en l’amor, que Maria Amàlia es planteja com si estigués davant d’un balanç 
comptable (“Tu no hi guanyaries res... I jo... Però, que no ho veus, que jo hi 
perdria?”(204))i condueix Pau –que només en aquest terreny té moments de feblesa 
emocional- a un itinerari terrible: amor - fi de l’amor – desig – rancor i desig de 
venjança, en una relació desigual en què, com s’havia plantejat en L’anell al dit, Maria 
Amàlia hi és vista com l‘Ídol que demana sacrificis i en què Pau es veu a si mateix com a 
víctima de l’amor, primer, i de l’estafa, després.  

Així la vida, tots els sentiments, tots els bons propòsits s’estavellen en un joc 
d’interessos. L’existència, doncs, i el seu aprenentatge, no és altra cosa que el 
descobriment d’aquest infern a la terra, “de flames que cremen però no 
consumeixen”(33), a què estem abocats, ben sovint paradoxal, perquè “el Mal (...) es 
disfressa de Bé”. A la fi, “la vida, mentre escasseja en els obsequis, és en canvi llarga en 
els càstigs”(30). L’assumpció d’aquesta visió comporta en el personatge una resolució: 

Tota la vida m’ha fet horror que em marginin. Des de fora, badallant com el 
pobre Llàtzer –no el que va ressuscitar: l’altre22 -de gana i de set, contemplar 
que a dins, a taula parada, mengen i beuen els quatre bergants de sempre”(302) 

Renúncia, doncs, a Llàtzer, premiat amb el cel, per estar entre els bergants, entre els 
poderosos. Això no vol pas dir que la decisió sigui fàcil ni indolora, però, des de el lúcid 
escepticisme del personatge, sí necessària. 

A Les Mares Pau Nolla ja ha recorregut aquest viatge, iniciat a L’anell al dit.  
L’altre personatge, Lluís Roig, el recorrerà, impulsat per la societat elitista en què es 

comença a moure i molt especialment per Pau Nolla, el seu Virgili. Al Lluís ja el 
coneixem com un jove ambiciós –la seva relació amb la Txon té més a veure amb 
l’ascensió social que amb l’amor-, poc escrupolós professionalment –sabem que s’ha 
quedat els diners d’un client- i classista fins a menystenir la “purrialla” que va a la platja 
els diumenges, perquè per a ell, “soci admès de la minoria, sempre hi hauria un altre 
pla”(152). Que Lluís Roig no és cap víctima, sinó un candidat conscient i voluntari a 
l’infern es fa del tot evident quan confessa a la Lídia que el seu amic Marçal li ha fet 
conèixer els fems del palau d’Augies:23 “Als estables d’aquest rei, Marçal va introduir-
                                                           
22 Paràbola del ric Epuló i el leprós Llàtzer(Evangeli segons Lluc) 
23 Netejar els estables d’Augies és el cinquè treball d’Hèracles 
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m’hi, i potser com a lliçó (no n’estic segur) va amorrar-m’hi, vulgues que no, a la 
mateixa merda”(250). 

El mestratge de Pau en aquest viatge a l’infern de Lluís té dos punts culminants. El 
sopar, en un restaurant exclusiu dels afores i la visita, ja cap al final del llibre, de Lluís a 
Pau, a casa d’aquest. De la visita, en parlaré més endavant. Pau, a desgrat de Lluís, que 
hauria preferit un restaurant a la ciutat per lluir-se al costat d’ell (una fotesa, al 
capdavall), l’introdueix al centre neuràlgic del poder, al femer d’aquell Augies. És allí on 
es prenen les decisions. Aquesta és la lliçó i aquest el regal de Pau, que en entrar al 
restaurant diu:  

Jo, si vols saber-ho, la primera vegada que vaig venir aquí, una mica com tu, 
quan em vaig trobar allotjat dins aquesta suavitat humida i tova, venint dels 
fonolls i les argelagues de fora, va semblar-me que era una mena de Gulliver a 
Lorbrulgrud, i que tot d’una sense voler m’havia introduït al sexe d’una geganta 
nativa (180). 

Convé ara recórrer a l’original dels anys vuitanta, on aquesta escena es desenvolupa 
en un diàleg entre Pau i Lluís, suprimit a l’edició de 1995. És el segon canvi significatiu 
entre les dues versions a què he al·ludit abans. En aquella, Lluís respon: 

No estic segur d’entendre’t. Això que dius pot ser una imatge purament eròtica, 
d’intimitat, o de penetració. O també podria ser allò que diuen: l’etern anhel de 
retorn, devers l’úter matern?...” 

El lector de Les Mares ja sap que no, perquè gairebé al començament de la novel·la 
ha pogut llegir: “Moltes persones sí que conceben el retorn com un recular vagina 
endins, fins a retrobar l’úter confortable, tebió. Pau no era d’aquesta mena de 
persones (37)”. Així que Pau ho nega i li aclareix el sentit:  

No exactament... Jo diria més aviat, de trobar la riquesa de la complexitat, de 
l’adaptació i de l’ajust, encoberta sota una superfície aspra, hirsuta, i descoberta 
amb delícia...(...), constatar com aquí dins tot se sent tan complex, quan a fora 
tot és tan elemental...” 

Lluís no l’entén, ni en l’original dels vuitanta ni en la versió definitiva, en què es limita 
a ponderar en silenci si no està davant d’un “obsés sexual”. Però l’al·lusió al sexe de la 
geganta no sembla gens gratuïta. És ben sabut que les deesses Mares han estat 
representades per moltes cultures en una gran varietat d’estatuetes de formes 
femenines nues amb grans malucs i pits, i trets sexuals molt pronunciats. Però tampoc 
no són infreqüents abstraccions majors, en què les Mares són representades per vulves 
o triangles púbics: la porta a la vida. D’aquesta manera, Pau li obre les portes a 
l’autèntic nucli primigeni de tot poder, sota custòdia de les Mares, l’única llei de les 
quals és la de l’existència, per damunt de qualsevol altre requeriment emocional, moral 
o ideològic. Entrar-hi és bandejar-los i lliurar-se a l’infern.  

Per als dos, doncs, la vida, un viatge sense retorn, que Pau ja ha recorregut i Lluís 
comença a recórrer: “La partença des d’enlloc, cap al mai més... Curiós viatge! (298) 

L’interès i l’egoïsme imperen, sense cap possibilitat de recular, amarrats a una visió 
escèptica –i brutal- de la vida i de les seves lleis. 
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Pau ja hi és. Lluís, també, encara que potser no en sigui del tot conscient. Per això, al 
final de la novel·la, quan Lluís, en un impuls ingenu demana a la Imma –una jove 
idealista, camarada dels detinguts Lleó i Àngel- que li expliqui les seves idees, ella, més 
lúcida que ell, s’hi nega i li llegeix el futur a la mà: heretarà el bufet del sr. Benet Anglès 
(com li ha aconsellat Pau) i, sota l’ombra de Pau  Nolla, serà l’advocat i l’apoderat de la 
societat que està preparant una gran inversió a la ciutat. “Seràs ric!” I Imma no pot 
evitar que li caigui,”tèbia, una llàgrima”, per tancar la novel·la. 

 
Baixeras, com tots els novel·listes que aspiren a alguna cosa més que a explicar una 
història – i ja ha quedat prou clar que no era aquesta la seva intenció com a escriptor-, i 
malgrat la seva actitud més aviat optimista en la vida real, no deixa escapar l’ocasió de 
reflexionar amb un to desenganyat i escèptic, de lúcid escepticisme. I ho fa tant per 
boca dels personatges, com per la del narrador, que em sembla ben pròxim a l’autor. I 
des de bon començament: sobre la distància entre aparences i realitat (narrador: “Hi 
ha coses que no són allò que semblen (...). Lluís , avui, també ho sabia, que les 
semblances no sempre són casuals (...) [i també sabia] que pertany a la natura humana 
d’equivocar-se tossudament amb motiu de les semblances(...)(11).” Perquè tot i saber-
ho sempre s’espera que allò que sembla, sigui. O sobre la naturalesa de la pròpia 
existència (Pau:  “la lliçó més elemental, qui ets i què sents, a tu mateix, no t’ho saps 
ensenyar, només t’ho poden dir els altres... Per saber quines coses vols, per saber qui 
estimes, necessites (...) el dolor... No pas el dolor teu! I ca! El dolor dels altres! El dolor 
dels qui et coneixen (...) i t’estimen... I així és com et passeges (...) per la vida (...) I fent 
mal, això sí. Fent mal sense parar!”(65) (paraules molts semblants a les que ja hem 
llegit en L’anell al dit, en boca del doctor Boïls, amb l’auxili de Valéry); o: “aprendre 
significa: tot allò que ja no ens serveix d’ideal, convertir-ho en joguina”(303); o sobre el 
poder: “Potser la idea que et fas del poder, no és del tot correcta. El poder no pertany a 
les persones: pertany al sistema”(306). No crec que calgui insistir. 

D’altra banda, com abans a L’anell al dit, Baixeras se’ns apareix com un home d’una 
sòlida cultura literària i musical, posada al servei de la novel·la. Les referències hi són 
constants: des del Quixot a Dostoievski, passant per Shakespeare, Chesterton, Tolstoi, 
Swift, Joyce o els textos sagrats, en literatura; des de Beethoven a Wagner, passant per 
Mendelson, Chopin,  Bach, Ravel, Richard Strauss o Brahms, en música. No és tracta, 
però, de referències de lluïment, gratuïtes, sinó de pistes que enriqueixen el significat 
de la narració. Així, per exemple, quan Pau Nolla exclama: 

No arribo a ésser capaç de viure amb coherència un minúscul tros de vida. Ni tan 
solament d’assemblar-me  a mister Bloom, sóc capaç: ell, si més no, sempre 
sabia on era. (76) 

És evident que el lector pot comprendre perfectament el to de desconcert del 
personatge sense necessitat de conèixer mister Bloom. Però també és clar que si es 
reconeix el personatge de l’Ulisses de James Joyce, la lectura guanya fils interpretatius: 
la figura de l’antiheroi, el viatge seguint la petja de l’Ulisses d’Homer, etc. 

O l’al·lusió al foc, textual i críptica: “T’ha estat ofert el foc i l’aigua, a allò que vulguis 



19 
 

allargaràs la mà “(197),24 que Pau, per boca del narrador, aclareix: “Un foc que crema 
sense consumir... No pas el foc de l’esbarzer, no: l’altre, el foc de la gehenna”(197). La 
referència al foc de l’infern (no el de la il·luminació dels manaments), que finalment tria 
Pau, enlloc de l’aigua, s’adiu a la personalitat del personatge i al sentit de la novel·la 
com l’anell al dit. 

Quant a la música, el títol “L’albada dels graciós” d’un dels apartats de la novel·la, 
que correspon a una de les orquestracions de Maurice Ravel en què el graciós 
interpreta una serenata sense aconseguir el favor de l’estimada, igual com Lluís se sent 
rebutjat per  Lídia. I molt especialment la lliçó – certament llarga - que per boca de Pau 
se’ns ofereix sobre la interpretació la Quarta de Brahms, dirigida per  Furtwängler, 
plena de referències  significatives d’una gran vastitud cultural (el Montsalvat del Sant 
Grial  wagnerià de Parsifal, l’Apocalipsi de sant Joan a l’illa de Patmos, l’enigma de 
l’Esfinx), resolta en una sentència inquietant:  

el contagi, a través de la música, del sentiment de ruptura amb l’existència –un 
adéu colossal! I això, encomanant-nos-ho, infectant-nos-en; la meditació 
interminable sobre un destí de buidor i de desert... servant sempre l’encís líric 
de la narració, de la rondalla, d’aquella captivadora contalla d’una treva, d’un 
respit o, la veritat, d’un no-res. La partença des d’enlloc, cap al mai més... Curiós 
viatge! (298)  

que ofereix a Lluís i al lector la clau per comprendre el concepte que Pau té del sentit de 
la vida i, al capdavall, el reconeixement d’un fracàs, el del propòsit inicial de 
comprendre, definitivament reservat a la divinitat, i el d’una derrota, la pèrdua 
irremissible de la innocència. Al cap i a la fi, en el món de Pau, “honrat (...) és qui sap 
limitar-se estrictament a espoliar els qui no tenen ni poder personal ni padrí”(56). 

L’assumpció d’aquesta veritat i les seves conseqüències –ja apuntades abans en la 
decisió de no ser com Llàtzer- queda definitivament exposada, i matisada amb un punt 
d’idealisme, al final de la novel·la quan Lluís  pregunta al Pau qui li agradaria ser i aquest 
respon “David, Rei”: 

Sempre ho he tingut molt clar. Un home que va reunir absolutament totes les 
formes de poder. L’únic ésser a la Història que no s’ha deixat marginar de la 
fortuna, endut per l’art, ni s’ha deixat embrutir, endut per la vida. Pagant-ho, és 
clar. Pagant-ho car.  

Malgrat tot, el desig de no deixar-se embrutir. 
Que aquests temes formen part de les preocupacions de Baixeras ho demostra prou 

que les tornés a fer explícites molts anys després, en dos parlaments. Així, en el de la 
jornada de 2002, en què reflexionant sobre vida i literatura digué:   

I tristament he de confessar que no conec cap via intermèdia. (...) Camí de la 
vida, o camí de l'art (...). Perquè tant l'art com la vida són dos monstres gelosos, 
déus com són del nostre Olimp. I si, qualsevol dels dos, veu que l'abandonem 

                                                           
24 Del Llibre de la saviesa de Jesús ben Sira. 15:16-17 (Un dels llibres sapiencials, també conegut com 
Llibre del Seràcida o Llibre de l’Eclesiàstic) 
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per amor a l'altre, la revenja esdevé terrible.25  
No és, al capdavall, el reconeixement d’una impossibilitat, la del somni final de Pau 

Nolla de ser com el Rei David? 
I en el d’investidura com a Doctor Honoris Causa de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 

en què reportà com a savi el consell que el senador Josep Subirats li va donar en arribar 
al Senat: 

En política, per molt alt que es trobi el nivell en què tu estiguis, no et facis 
il·lusions: descobriràs que hi ha sempre un altre nivell, damunt teu. És allà on es 
prenen les decisions. 

És el femer d’Augies. I la permanent presència dels de Dalt, que li recorda constantment 
sir Roderic. 
 A Les Mares, com abans a L’anell al dit, Pau i Lluís opten per estar a l’úter de les 
Mares i assumir l’infern de l’existència, en una visió ben poc generosa. Però, tot i que 
protagonista, no és l’única que hi ha a la novel·la. També hi ha l’Àngel Vázquez, el Lleó 
Lavern i l’Imma. Potser, al capdavall, la porta d’una redempció, sensu contrario. O 
debades la novel·la es clou amb una llàgrima. 
 
Una novel·la en dos temps 
En realitat L’anell al dit  i Les Mares poden llegir-se com una única novel·la. Podríem dir 
que la primera és la de la formació del personatge, el viatge i la sortida al món, amb 
l’assumpció d’una determinada visió de la vida, mentre la segona és el retorn, ja amb la 
visió plenament assumida –no sense dolor- i l’inici d’un nou viatge (el de Lluís,) sota el 
seu mestratge, en un bucle sense fi. Una vida en què s’imposa l’egoisme i el dolor, sota 
la mirada hermètica dels déus. 

Diríem que són com dos cistells fets amb el mateix vímet i trenats amb el mateix 
patró. Més enllà de la intenció novel·lística, dels nuclis temàtics o de la coincidència 
d’espai i de la presència compartida de personatges, més evident, els elements comuns 
constitueixen un ordit impossible d’obviar. Sense cap pretensió d’exhaustivitat: les cites 
inicials relatives a la divinitat (Tomaseo AD / Engíion (LM); l’ús significatiu de les 
referències musicals i literàries; l’itinerari de formació del personatge (Pau / Lluís); el 
viatge a l’infern; les relacions amoroses no acomplertes (Pau/Lluís) o l’aprenentatge 
sota mestratge (Boïls, per a Pau / Pau per a Lluís). O la recurrència d’idees en ambdues 
novel·les, com el viatge al “mai més” o la convicció que fem mal als altres (ambdues  en 
boca de Boïls a l’AD, en boca de Pau a LM). 

Aquesta visió aspra i desencantada de la vida té, però, algun contrapunt argumental 
–l’idealisme de l’Àngel o de la Imma- i narratiu, en l’ús de la ironia, ben habitual en 
Baixeras, com a mecanisme de distanciament. Per començar, el mateix nom de Pau, en 
un personatge que mai no viu en pau; o en la veu del narrador: ”ja hi cabria tanta gent 
en un marge tan estret?”(29), diu quan en l’inici, Pau Nolla i Benet Anglès demanen a 
Lluís Roig que els deixi al marge del cas Lleó Lavern -  Àngel Vázquez. O quan apostil·la: 

                                                           
25 Baixeras recomanà a propòsit d’aquesta qüestió la lectura de Thonio Krögeri  de Thomas Mann 
(1903), la història d’un noi de la burgesia alemanya que s’interroga sobre ell mateix en tant que  
adolescent malenconiós fascinat per dos companys i com a escriptor paralitzat pels dubtes. 
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“Sir Roderic estava ostensiblement molest a causa de la resistència insensata de la gent 
actual a deixar-se enxampar per la policia”(46). O la més divertida quan ens diu que la 
Josefina es cura un disgust sentimental a base de torrades amb oli i sal, “tractament en 
gran manera inadequat atesa la tendència expansiva de les anques de la joveneta”(AD, 
41). 

Per acabar, deixeu-me recórrer novament, al doctor Boïls, que parla amb Pau: 
- Un dia i un altre dia tots paguem amb dolor del cos la follia de l’esperit (...) 
- I com se sap, que arriba això?  
- Com se sap? Si és molt fàcil... Quan comença l’hora del cos. Cos i esperit tenen 
cadascun la seva hora. Tu estàs a l’hora de l’esperit, encara. Però deixa, deixa  
que el teu cos demani també la seva hora. 
-Què vol dir això? 
- (...) Saps com ho sabràs que has passat la frontera, que has perdut el reialme 
de les idees? Mira: ve’t aquí les dues parts de la vida:passem la primera part 
esverats que un còlic no ens faci perdre una cita. Passem la segona part, 
esverats que una cita no ens produeixi un còlic. Resum: (...) Passem la vida 
esverats. I en l’esverament, fem mal (87-88). 

Les dues parts de la vida, segons les entén el doctor Boïls, em sembla que 
corresponen a les dues novel·les. L’anell al dit, al “temps de l’esperit”,  Les Mares, al 
“temps del cos”. 

 
 
 
 
 


