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7

Novel·lista, comediògraf, crític, assagista, historiador, el caracteritza es-
sencialment la vitalitat, l’ímpetu, la decisió, la bona fe absoluta, sense 
replecs, amb què es lliura a la seva obra. Redacta un article tot con-
versant, sense perdre el fil ni de l’article ni de la conversa. Passa una 
setmana d’estiueig, vora mar o a muntanya, i en torna amb una novel·la 
o una comèdia enllestida. Es fica en un arxiu i en surt posseïdor dels 
secrets de la vida d’un monarca medieval o de la història heroica i anec-
dòtica de la ciutat.1 

Amb aquestes paraules Domènec Guansé començava el retrat que va 
dedicar a Rafael Tasis a Abans d’ara (1966). Encara que sembli increï-
ble, no hi ha ni un punt d’exageració. La fabulosa capacitat de treball 
de Tasis, repartida en fronts ben diversos, ja forma part de l’anecdotari 
literari col·lectiu. Abans de la guerra, havia publicat la novel·la Vint 
anys (1931), un parell de síntesis literàries —Una visió de conjunt de la 
novel·la catalana (1935) i La literatura catalana moderna (1937)—, al-
gun llibret de divulgació, quatre traduccions provinents de la literatura 
anglesa i centenars d’articles —sobretot, a La Mainada, La Publicitat, 
Mirador i Revista de Catalunya. Després, a l’exili de París, mentre es 
guanyava la vida fent classes d’espanyol i com a guionista i traductor 
inconfessat, va emprendre treballs històrics i literaris, un parell de no-
vel·les més, traduccions per a un futur incert i, fins i tot, un diccionari 

1 Domènec Guansé. Abans d’ara. Retrats literaris. Barcelona: Proa, 1966, p. 223.

PRÒLEG
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8 Montserrat Bacardí; Francesc Foguet

anglès-català/català-anglès. En tornar a Barcelona, el 1948, havent de 
dedicar la jornada laboral al negoci familiar de la impremta i la llibre-
ria, va prendre part en incomptables activitats polítiques i culturals, va 
col·laborar prolíficament a la premsa de l’exili —a La Nostra Revista, 
La Nova Revista, Pont Blau, Vida Nova o Xaloc— i va enllestir algunes 
de les obres iniciades a París i en va donar a conèixer de noves: entre 
d’altres, els estudis històrics La vida del rei en Pere III (1954), Pere el Ce-
rimoniós i els seus fills. El segle XIV (1957) o Joan I, el rei caçador i músic 
(1959), els assaigs literaris La novel·la catalana (1954), La renaixença ca-
talana (1967) o Un segle de poesia catalana (1968), els dos volums de la 
magna Història de la premsa catalana (1966, en col·laboració amb Joan 
Torrent), una dotzena de traduccions de l’anglès i del francès, la peça 
dramàtica Un home entre herois (1958) i les novel·les Sol ponent (1953), 
Abans-d’ahir (1956) i Tres (1962), a més de les tres famoses narracions 
detectivesques que l’han situat com a pioner del gènere: La Bíblia va-
lenciana (1955), És hora de plegar (1956) i Un crim al Paral·lel (1960). 

Les dues primeres novel·les policíaques van aparèixer a la Nova 
Col·lec ció Lletres, que editava Santiago Albertí, i van tenir, a pesar de 
les restriccions que el règim franquista imposava, una acceptació nota-
ble.2 Esperonat per aquest modest èxit, en una setmana de vacances de 
1957, a Premià de Mar, on la família estiuejava, va escriure A reculons, 
de la mateixa manera que en aquests períodes va redactar altres novel·les 
i comèdies (els estius anteriors havia ultimat És hora de plegar i Abans-
d’ahir). Des dels orígens de la seva carrera literària, havia propugnat la 
conveniència de bastir una novel·lística ambiciosa i alhora «popular» 
—també, naturalment, de «gènere»—, apta per a un públic ampli, la 
qual, aleshores, en plena dictadura, considerava més necessària que mai. 
Segons el testimoni de Carles Fontserè, 

A en Tasis, l’obsessionava la manca a Catalunya d’una literatura de but-
xaca, sense pretensions literàries, que acostumés la gent a llegir, com la 
que a França, a Anglaterra i als Estats Units llegeix la gent del carrer 
al metro o en el banc d’un passeig qualsevol. És amb aquest esperit de 

2 Àlex Martín Escribà. Rafael Tasis, novel·lista policíac. Barcelona: Alrevés, 2015.
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9Pròleg

normalitzar la vida «literària» catalana que ell, que de sempre fou un 
polígraf gairebé compulsiu, va emprendre la tasca de picar sense aixecar 
el cap de la màquina d’escriure tota mena de gèneres, des de la novel·la 
negra fins a obres d’història de Catalunya, passant pels relats de viatge 
i àdhuc diccionaris.3 

Just després que sortís a llum La Bíblia valenciana, el 18 de  juliol 
de 1955 escrivia a Joan Fuster: «Estic una mica esverat, de cara al nos-
tre públic, per la literatura transcendental i d’experiment que hom fa, 
i que no crec pas que, en aquest moment, sigui gaire pràctica per a 
guanyar-nos lectors.»  Per a Tasis, l’associació tòpica entre llengua ca-
talana i literatura culta podia ser malèfica —segons com, letal— per a 
la llengua i per a la literatura pròpies, confiscades a la privacitat, sense 
presència pública a l’ensenyament o als mitjans de comunicació. Així 
doncs, si amb La Bíblia valenciana havia reprès la novel·la policíaca en 
català, amb A reculons pretenia posar una primera pedra de la narrativa 
fantàstica coetània, propera a la ciència-ficció, entesa en un sentit lax.4 

Aquest gènere havia tingut una existència més aviat magra en llengua 
catalana. N’havia donat el tret de sortida, el 1912, Frederic Pujulà amb 
la novel·la Homes artificials. Des del començament del segle, i fins a la 
guerra, una dotzena més de narracions se solen incloure en la categoria 
de la «paleo-ciència-ficció».5 Després de 1939 tan sols havien aparegut 
Llibre dels set somnis (1953) i Llibre dels retorns (1957), d’Antoni Ribera. 
També data de 1957 —el mateix any que Tasis va escriure A reculons— 
Llibre de cavalleries, de Joan Perucho. Entremig, Jordi Sarsanedas havia 
editat Mites (1954) i, Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta (1955). 
Tot plegat, conformava una tradició modesta i discontínua.6 

3 Carles Fontserè. Un exiliat de tercera. A París durant la Segona Guerra Mundial. 
Barcelona: Proa, 1999, p. 339-340.

4 En qualitat de «événemments qui ne sont pas susceptibles d’advenir dans la vie» 
o, simplement, com «une expérience des limites». Tzvetan Todorov. Introduction à la 
littérature fantastique. París: Seuil, 1970, p. 39 i 99.

5 Joan Fuster. «Ciència-ficció». Serra d’Or, 114 (març 1969), p. 37.
6 Vegeu les següents antologies d’Antoni Munné-Jordà: Narracions de ciència-ficció. 

Antologia. Barcelona: Edicions 62, 1985; Temps al temps. Barcelona: La Magrana, 
1990, i Futurs imperfectes. Antologia de contes de ciència-ficció. Barcelona: Edicions 
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10 Montserrat Bacardí; Francesc Foguet

Segons que Rafael Tasis explicava en una carta a Pere Calders, del 
10 de novembre de 1957, Albertí li va tornar la novel·la «per dolenta».7 
També confessava el fracàs a Vicenç Riera Llorca, en una carta poste rior, 
del 2 del febrer de 1958: «I aquest estiu vaig escriure, massa de pressa, 
una narració de cent pàgines que es diu A reculons, que no va agradar 
a l’Albertí. Hauria de tornar-la a escriure, o reduir-la, però no crec que 
tingui esma de treure-la d’un calaix ni de rellegir-la.»8  Presumiblement, 
la negativa li va doldre, sobretot perquè estroncava una possible font de 
nodriment literari per a un suposat públic predominant.

Com d’habitud, Tasis havia escrit la novel·la a màquina, d’una ti-
rada, i després l’havia repassada, com revelen les escasses correccions a 
mà de l’original.9 Segons un dels seus biògrafs, Josep M. Poblet, va estar 
«a punt d’aparèixer en diferents ocasions»,10 si bé no ens consta que 
la presentés a cap altra editorial. No disposava de gaire temps per a la 
«promoció» pròpia, ni tan sols per a les obres en què més confiava: «Em 
manca el temps per a dedicar-me a una obra d’empenta —en tinc dues 
o tres de pensades.»11 

El títol A reculons va ser qüestionat per Pere Calders. El 16 de 
novembre de 1957 li reconeixia, entre parèntesis, que «no m’acaba 
d’agradar».12 En la carta següent, del 22 de novembre, Tasis el justifica-
va burlescament: 

62, 1997. Vegeu, també, Emili Olcina. Antologia de narrativa fantàstica catalana. 
Barcelona: Laertes, 1998; Els altres mons de la literatura catalana. Antologia de narrativa 
fantàstica i especulativa. Ed. de Víctor Martínez-Gil. Barcelona: Galàxia Gutenberg / 
Cercle de Lectors, 2004.

7 Pere Calders. Fe de vida. Cartes a Rafael Tasis. Ed. de Montserrat Bacardí i 
Francesc Foguet. Barcelona: Acontravent, 2012, p. 209. 

8 Rafael Tasis. Diari íntim. Escrits autobiogràfics. Ed. de Montserrat Bacardí i Fran-
cesc Foguet. Barcelona: Acontravent, 2011, p. 414.

9 Es conserva al Fons Rafael Tasis de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en procés de catalogació. 

10 Josep M. Poblet. Rafael Tasis. Conducta i exemple. Barcelona: Grijalbo, 1967, 
p. 133.

11 Rafael Tasis. Op. cit., p. 411. 
12 Pere Calders. Op. cit., p. 120.
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I

Els homes de la brusa ratllada van apartar unes corones. Va aparèixer 
la llosa que cobria el nínxol, amb les lletres gravades en el marbre:

Família
Pratdesaba

No costà gaire de treure-la, i els homes van atacar l’envà de maons, 
que tenia fresc el ciment que els ajuntava. Amb cura els anaren sepa-
rant i deixant a terra en un pilot, tornant el ciment a la gaveta. Obert 
el nínxol, badava la seva boca negra. En tragueren uns ossos informes 
i, després, un taüt ben nou, de fusta lluent i nanses d’argent mat, que 
duia unes lletres incrustades: M. P. F. Sí, era aquell que venien a cer-
car. La caixa quedava a terra i, mentre duien de qui sap on unes velles 
desferres de taüt, amb uns ossaments de qui sap qui, un dels homes 
endolats que contemplaven, silenciosos, les maniobres va apropar-se. 
Obsequiós, l’home de la brusa que semblava dirigir els altres, va obrir 
un pany discret i tombà la tapadora. Es féu visible una coberta de zenc 
amb una obertura de vidre. L’home endolat va mirar per aquell forat. 
Va estremir-se. A un gest que féu, el de la brusa tornà a tancar la tapa.

Aleshores, el capellà va avançar-se. Va dir unes llatinades, mentre el 
nínxol era tapat de bell nou, i posant el taüt damunt un baiard, els ho-
mes de la brusa ratllada se l’endugueren cap a la sortida del cementiri. 
Tots van seguir-los, ben seriosos els qui anaven més a prop del baiard, 
un xic distrets els altres i parlant de coses indiferents. Van deturar-se tots 
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26 Rafael Tasis

a l’edifici de l’entrada. Els homes endolats s’hi ficaren i els empleats de 
l’administració, després de cercar en uns registres i de rebre uns papers 
que els donaren els visitants, van lliurar-los unes pessetes: exactament, 
tres-centes cinquanta pessetes. Al mateix temps, els donaren uns altres 
papers. Tot coincidia perfectament. El nom, l’edat, la procedència.

—Martí Pratdesaba i Furriols, nat a Barcelona l’any 1876.
—Vuitanta anys! Quina llarga vida! —no sabé estar-se de comentar 

un dels endolats, el més jove. I un de més edat hagué de tocar-li el braç, 
per recordar-li la gravetat de l’acte.

Sortiren de nou al sol. El taüt ja estava instal·lat a l’automòbil negre. 
Les flors s’amuntegaven a banda i banda de la caixa de roure vernissada 
i en penjaven llargues cintes xarolades, amb inscripcions en lletres d’or. 
Tothom va enfilar-se als cotxes —n’hi havia vuit, un bell seguici— i 
van emprendre la marxa, seguits del que duia el taüt. Travessaren mitja 
ciutat i s’aturaren a una cantonada de l’Eixample, prop d’una església. 
Una gentada els esperava. Els homes endolats hagueren de sotmetre’s a 
la ritual desfilada de tots els coneguts, d’escoltar unes absoltes cantades 
per uns capellans que havien arribat a tota pressa de l’església, amb els 
escolans que duien l’encenser i la gran creu, i després, tots plegats i 
amb més assossec, s’encaminaren cap al temple. Hi entraren i, durant 
cinc minuts, els sacerdots entonaren llurs cantúries i mogueren els 
encensers, mentre la concurrència s’acomodava als bancs o, distreta, 
contemplava les vidrieres de colors llampants. Després, tothom va sor-
tir i, al davant del cotxe amb el taüt, el seguici va encaminar-se cap a 
una casa luxosa, on van aturar-se. Tragueren les corones, despenjaren la 
caixa i tot plegat fou pujat al pis principal, seguit pels homes endolats i 
per una gran quantitat de les persones que anaven a la comitiva.

* * *

La sala on es trobava el taüt era la millor de la casa. Mitja dotzena 
de canelobres de plata, amb els ciris encesos, parpellejaven en la foscor 
artificial. La tapa del taüt era dreta, amb les tres inicials lluents que afir-
maven la personalitat del difunt. Uns operaris de la funerària havien ar-
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27A reculons

ribat i, amb llestesa, havien dessoldat la coberta de zenc. Una olor fada 
es barrejava amb la de les flors que emplenaven tots els racons de la sala.

Calia seguir tota la rutina. Esperar que la gent se n’anés, que les vi-
sites es reduïssin als familiars més íntims. Passar la nit en vetlla —però 
d’això se n’encarregarien els parents pobres i la Madrona, la minyona 
vella que volia conèixer el senyor— i esperar les noves angúnies de l’en-
demà. A la sala del costat, mentre es preocupava que els Rovira, dos vells 
concos sempre vestits de negre, tinguessin una plàtera de galetes i una 
ampolla de vi ranci per a distreure la llarga espera de la nit, la Maria di-
rigia mirades d’inquietud i perplexitat a la porta per on es veia la claror 
dels ciris. Els cosins van endevinar els seus pensaments.

—No et preocupis, creu-me. Tot anirà bé.
—Ja ho sé, que anirà bé! Però seré jo qui l’hauré d’atendre. La Rosa 

té la seva casa i la seva família. La Montserrat tampoc no voldrà amoï-
nar-s’hi. Prou feina té a esperar el seu marit. I jo, ja ho veureu, ja estava 
acostumada a viure tota sola.

—Els vells sempre fan bona companyia, ja ho veuràs —deia Simó 
Rovira. 

—No ho diem pas per nosaltres, és clar —assegurava, somrient, el 
seu germà.

—Oh! Vosaltres rai! No vàreu dur maldecaps a ningú, quan vàreu 
venir al món. Tots dos, a caseta, i sense que us falti mai res. Però, qui em 
diu que ell no tindrà mal geni? I després, jo ja sé què em dic. He llegit 
alguns papers que tenim a la calaixera. No haig pas d’anar a cal notari, 
per saber què volen dir.

—No ho sé, però jo trobo que ara els vells que vénen al món són de 
molt bona jeia. I salut, que tenen.

—Mira —va interrompre Cristòfor Rovira, el més gran—, nosaltres 
hem anat aquest mes almenys quatre vegades al cementiri, i t’asseguro 
que tots quatre han sortit trempats com un gínjol. A casa seva n’estan 
molt contents.

—I això —corroborà el seu germà— que tenien tots entre setan-
ta i vuitanta anys. Què dic? Si fins hi havia el metge Ridaura, que ja 
s’acostava als noranta! I cada dia el trobem que va a prendre el sol a la 
Diagonal. A mi em sembla que se’l veu tot reviscolat.
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28 Rafael Tasis

Ja tenien tela tallada per a tota la nit. I la Madrona no els fallaria 
pas, en aquell retreure casos de gent que tenia assegurada una vida ina-
cabable. Setanta, vuitanta anys, qui sap si més! La Maria, que només en 
tenia quaranta-sis, i que no es recordava, ni ganes, de quan havia vingut 
al món, els va trobar tots tres molt egoistes. Se n’anà, doncs, al llit, 
després d’haver fet una darrera visita al saló convertit en capella ardent.

L’endemà vingué el metge. Els ajudà a posar el mort al llit, a treure-
li la roba de solemnitat i a vestir-lo amb el pijama vell i rebregat que li 
corresponia. Va auscultar-lo després amb cura, provà el pols i se n’anà 
després d’endur-se’n uns certificats. Els Rovira se n’anaren també. Ha-
vien vingut, en canvi, la Montserrat, vídua de Tomàs Pratdesaba, i el 
matrimoni Fornals. Amb la seva cunyada i amb la Rosa, la seva ger-
mana, Maria Pratdesaba se sentia més acompanyada. Salvador Fornals, 
per altra banda, manifasser com ell, també ajudava en moments com 
aquell. Fou ell qui insistí a obrir els ulls del seu sogre.

—Em fa il·lusió! —va explicar a la seva muller—. Ja veuràs, és el 
primer de la família que veig venir al món.

Semblava que una lleu escalfor animés la carn arrugada i esgrogueïda 
de Martí Pratdesaba i Furriols. Les parpelles ja no estaven rígides. Però 
abans de dur a terme el primer acte de pietat filial —al capdavall, li 
tocava de fer-lo, posat que els fills no hi eren encara—, el gendre volgué 
assegurar-se de tots els detalls.

—Ja esteu segures de com es diu?
—Tu diràs! Que no vas llegir l’esquela dels diaris, demà? I els pa-

pers que et van donar al cementiri, que no ho duien ben clar? I el 
testament que va llegir-nos la setmana entrant el notari?

—Oh! El testament rai! No li haurem pas de donar gran cosa, per 
ara! Fins ací a sis anys, podem estar tranquils.

La Maria trobava una mica incorrecta, aquesta avidesa del seu cu-
nyat a afirmar la possessió d’unes finques i uns béns que, fet i fet, eren 
del seu sogre. Ah!, si ella no fos una dona! I soltera, encara.

—Ja està! —exclamà en Salvador.
Els ulls, envidriats, es veien oberts i inexpressius. Ara li prenia el 

pols, li escoltava un bleix absent, s’abocava damunt la forma inerta.
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29A reculons

—Doneu-me un mirall, de pressa! —va demanar a la seva cunyada 
i a la seva dona.

Fou la Rosa qui se’l tragué del moneder que mai no deixava anar. El 
seu marit el posà davant la boca entrebadada de l’home enllitat. Hagué 
d’esperar encara una estona. Però aviat un lleu tel es formà damunt la 
llisor del vidre. En Salvador no sabé retenir una exclamació.

—Ja viu!
Les dones el feien callar. De segur que, al passadís, estaven escoltant 

impacients, els fills de la Montserrat i les dues noies dels Fornals.
A poc a poc, la respiració de Martí Pratdesaba esdevenia una rane-

ra, un sospir queixós, un bleix fatigat. La consciència trigaria encara a 
venir. Què veien aquells ulls envidriats? Quina misteriosa intel·ligència 
els donaria el coneixement per a identificar els fills que haurien de néi-
xer pels seus amors, els néts que feia tants anys que ja eren al món, els 
parents, els criats i els coneguts que el voltarien en aquesta existència? 
Salvador Fornals, sempre amic de fer teories, anava a formular aquestes 
preguntes, però la seva dona se’l mirà, severa, i ell ho deixà córrer. Per 
altra banda, ara que el seu sogre ja havia començat a respirar, poca cosa 
havia de fer al capçal d’aquell llit. Vindria el metge, i amb punxades 
que treien tot de misteriosos sucs del cos malalt, amb pastilles i xarops 
que els feien sortir del païdor i altres pràctiques que ell, simple fabricant 
de teixits —però dels que desteixia més peces cada dia, i de millor qua-
litat—, considerava com a pures falòrnies i supersticions. No hi havia 
pas exemple —assegurava per a demostrar-ho— de cap malalt que, fes 
el que fes el metge que l’assistia, no s’hagués posat bo. I no acabava de 
creure que fos necessària cap intervenció quirúrgica, ni cap d’aquelles 
complicades manipulacions per a tornar un membre absent o soldar un 
os que, al capdavall, ja estava sencer abans d’enguixar-lo. Però, realment, 
hi havia tantes coses mal fetes en aquest món, que no venia d’una. I la 
rutina se’ns menjava vius. Salvador Fornals, avesat a mirar sempre cap 
al passat i a no pensar mai en el futur, se sentia molt més útil que tots 
aquells homes que només pensaven a desaprendre constantment tot de 
ciències inútils.

Martí Pratdesaba i Furriols, realment, anava refent-se. La salut anava 
envaint —a onades que es retiraven a poc a poc i tornaven, febles, a 
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sacsejar el seu organisme— aquell cos enfredorit. El seu cap no estaria 
gaire clar. Ja ho sabia la seva filla, aquella Maria que el vetllava amb ulls 
inquiets. Recordava amb prou feines el nom dels fills, dels néts, i no 
podia comprendre les explicacions que, de tant en tant, el seu gendre 
procurava de donar-li sobre la marxa dels seus negocis.

Mossèn Sala, el rector de la parròquia, el visità un parell de vegades i 
va extremunciar-lo. Va assegurar que el nou arribat a aquest món havia 
rebut els sagraments amb molta unció. 

—I no li ha explicat res de l’altra vida? —va gosar de preguntar-li 
Maria Pratdesaba, que havia llegit llibres i també es preocupava per les 
coses de l’esperit.

—Què vols que expliqui? La vida d’abans de la tomba és un misteri, 
i Déu no ha volgut mai que en tinguem memòria. Per ventura te’n re-
cordes tu, de quan encara no havies arribat a aquest món?

—Però a mi em sembla que això és perquè ens n’oblidem molt aviat, 
però que, un cop arribats, hauríem de recordar-ho amb cert detall. És 
com amb els somnis, que bé te’n recordes uns segons, quan t’has des-
pertat, i després se t’esborren.

—L’avanttomba, com l’ultrabressol, són dos misteris per a l’home, 
i ho seguiran essent per a la nostra intel·ligència. Però l’Església ja ens 
en dóna totes les explicacions que calen. No en tens prou, per ventura?

La filla del senyor Magí Pratdesaba hagué de callar. Per altra banda, el 
seu pare la cridava. S’havia acostumat a requerir el seu ajut per a tot el que 
necessitava i li preguntava totes les coses que fallaven en la seva memòria 
instintiva. Noms de persones i d’objectes, principalment. La Madrona, 
la minyona, sospirava:

—Ja ho diuen prou: els vells i les criatures són iguals. Tot els ho has 
d’ensenyar. Però és més natural que no ho sàpiguen els que acaben d’ar-
ribar a aquest món que els que ja se’n van i que han tingut molts anys 
per a aprendre-ho.

La Maria la feia callar. Com si no repapiegés també ella! Sort que, de 
mica en mica, l’anava ajudant a atendre el vell. Era sorprenent com ana-
va refent-se, i com les velles cames agafaven força i aprenien de caminar 
per la cambra i després pel pis. Els cosins Rovira s’havien acostumat a 
venir-lo a veure i feien grans bocades d’aquella ràpida vinguda al món. I 
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