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El primer dietari de Feliu Formosa, El present vul-
nerable (1979), va guanyar el premi de la Crítica
Serra d’Or i va marcar una època per a la litera-
tura del jo en llengua catalana. Perifèric Edicions
publicava l’any 2005 la continuació d’aquell text
tan celebrat, A contratemps, que va suscitar de
nou l’aplaudiment de crítics i lectors: 
«L’home descentrat pel desig, una angoixa que ens
toca molt a prop. Un gran llibre.» (El Llibreter, Bloc) 
«Formosa garanteix un desplegament de saviesa
adquirida i d’experiència acumulada que esdeve-
nen ben atractives per a qualsevol lector amb uns
mínims d’avidesa.» (Pau Dito Tubau, Avui) 
«Usar l’escriptura com a eina d’aquest procés de
descobriment, de recerca, de revelació.» (Miquel
Pairolí, El Punt) 

Ara, amb El somriure de l’atzar, torna el Formosa que més ens entusiasma, el gran
dietarista capaç de trencar límits entre literatura i vida, el cronista precís d’un món
quotidià que se’ns oposa, el lector que transmet l’experiència única del plaer literari. 

A cegues és un memorial devastador i punyent. És
la història de Jorgen Jorgensen, mariner danès
que va fundar una ciutat a Tasmània, que va ser
rei d’Islàndia durant tres setmanes i que els angle-
sos van acabar deportant com a presidiari a la
mateixa ciutat que ell havia fundat.
El protagonista, home ple de força moral, capacitat
de sacrifici i de dedicació, és al mateix temps la
representació de l’etern rebel, l’amotinat, l’heretge
a mercè de les onades i de la foscor de la història:
és Cippico, que ha passat pels camps nazis i per
Goli Otok, la terrible Illa Calba on Tito confinava
els dissidents. És també Tore i Jan Jansen, Nevéra i
Strijela i els mil noms dels partisans i els clandestins.
Confessió i historial clínic, epopeia i deliri, rastre
esborrat i reescrit contínuament, A cegues és un
viatge pel temps que commou i aclapara, furga en els racons més susceptibles i
dolorosos de l’ànima per trobar un sentit, o si més no una escapatòria.
La història, explicada com un únic monòleg, uneix l’aventura d’un combatent pels
ideals de llibertat i igualtat (Tore) que passa per tots els inferns del segle XX (fins i
tot lluita en la guerra d’Espanya i es troba a Barcelona durant els Fets de Maig),
amb la vida èpica de Jorgensen, un segle i mig abans. Ambdós repudiats, inadap-
tats, perdedors... restes del naufragi.
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Marta Chinchilla, que il·lustra el número 34 de Caràcters, va néixer
a Barcelona l’any 1967. És llicenciada en Belles Arts i des de l’any
1992 està vinculada al Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de
Vilamajor, on exerceix el seu mestratge en l’art del gravat. A partir de
l’any 2001 es vincula professionalment al Taller Plandiura Escultors,
on treballa com a professora adjunta en els cursos de forja i d’escul-
tura en ferro que hi imparteix Josep Plandiura, amb qui, d’altra

banda, forma un efectiu tàndem artístic.
Chinchilla, a qui agrada definir-se com a «treballadora de l’art», ens mostra aquí una
selecció àmplia dels seus gravats d’incisió simple, sovint esquemàtica i mínima, però sem-
pre sinuosa, profundament potent i analítica, i on, diríem, flueix amb connaturalitat un mor-
dent deute amb el millor expressionisme. 

ˆ



3

Ja sabem que, tal com estan les coses,
no ha de resultar gens difícil adquirir
una camiseta amb el nom de David
Beckham en, posem per cas, una botiga
de Singapur. La velocitat que han adqui-
rit les comunicacions i la facilitat que
tenim actualment per posar en contacte
zones allunyades del planeta han fet
possibles relacions (personals, comer-
cials, polítiques...) que, fa a penes uns
anys, ens semblarien insòlites: d’això
—i d’altres circumstàncies paral·leles—
en diem globalització. Però, si bé està
comprovat que les camisetes de David
Beckham arriben a indrets insospitats
de l’Àfrica més mísera o de l’Àsia més
inexpugnable, la globalització encara
no permet que les dels equips africans o
asiàtics —ni que siga els més desta-
cats— arriben a les botigues de
València, posem per cas. El mateix oco-
rre, em sembla, amb la literatura. Tot i
que pensem que, gràcies a la globalit-
zació, tenim el món sencer a l’abast de
la mà, que hem escurçat distàncies fins
fa poc insalvables, la major part de les
realitats del món (i de les literatures) ens
resulten absolutament desconegudes.

És, precisament, aquest interès per
accedir a literatures recòndites una de
les principals raons que va atraure’m
cap A les muntanyes sagrades, la
novel·la de Xinran —una autora xinesa
a qui no coneixia— que ha publicat
Edicions 62. El relat naix d’un rumor
que Xinran va escoltar de menuda,
quan corria pels carrers de Beijing: un
soldat xinès, es deia, havia servit d’ali-
ment als voltors de les muntanyes del
Tibet, país que la Xina maldava per
ocupar. Molts anys després, Xinran

vocables precisos. I amb la pretensió
bàsica de qualsevol manual de perio-
disme: comunicar. I això significa, en
aquest cas concret, amb la intenció pri-
mordial de fer-nos arribar als lectors la
veu, com més pura millor, d’aquella
«dona gran que vestia a la tibetana i
feia una mena de fortor de cuir vell, llet
rància i fems, tot barrejat». La gran vir-
tut del llibre és, doncs, la capacitat que
demostra l’autora per fer-nos copsar
l’esperit profund de les paraules de la
seua interlocutora, per fer possible que
mirem amb els seus ulls i sentim a tra-
vés dels seus porus. D’alguna manera,
diríem, el mèrit de Xinran és saber que-
dar-ne al marge.

Aparentment, A les muntanyes
sagrades és un llibre xinès. I no perquè
ens mostre una concepció del temps, o
una cultura, una espiritualitat, uns cos-
tums o un paisatge concrets. En defini-
tiva, el que determina l’adscripció
d’una obra artística a una cultura no
és el món que recrea sinó el punt de
vista des del qual ho fa. I, en aquest
cas, el punt de vista és fonamentalment
xinès: al capdavall, xineses són Xinran
i la seua protagonista, Shu Wen. Però,
la qüestió no és ben bé aquesta. La
qüestió és si A les muntanyes sagrades
ens haguera arribat igualment si la
seua autora no haguera estat profes-
sora de la Universitat de Londres, si no
haguera traslladat, fa pocs anys, la
seua residència a la Gran Bretanya. La
qüestió és si la novel·la s’haguera edi-
tat igualment a Europa en el cas que la
seua autora haguera decidit continuar
vivint a la Xina.

La globalització restringida:
sobre David Beckham i una dona tibetana

—que aleshores feia a Nanjing de
periodista radiofònica— va conèixer
una dona, Shu Wen, que havia viscut
tres dècades al Tibet. La dona li va con-
tar la seua història, en els dos dies que
passaren juntes, i, arran d’escoltar-la,
Xinran va copsar el sentit del vell rumor.
Shu Wen li digué que poc de temps
després de casar-se amb Kejun —un
jove metge a qui havia conegut quan
tots dos estudiaven Medicina— l’Exèrcit
Popular destinà el seu marit al Tibet. A
les poques setmanes, un telegrama li
anunciava que Kejun havia mort. Però
ella no ho volgué creure. La sospitosa
comunicació de la mort del seu estimat
—sense la glorificació habitual dels cai-
guts en combat—, la constatació que
les instàncies militars la desconeixien i,
sobretot, la fe i l’amor que sentia pel
seu marit, la mogueren a allistar-se i
marxar al Tibet a buscar-lo. La novel·la
és la història d’aquesta recerca.

A les muntanyes sagrades és un relat
curt (tan sols 188 pàgines impreses
amb un cos de lletra generós), que es
llegeix fàcilment perquè està escrit
sense complicacions formals i perquè,
a partir de la depuració expressiva, és
capaç d’atrapar el lector en una xarxa
de complicitats emotives molt profun-
des. No serà insòlit, doncs, que ens
commoguem llegint-lo; que, a la fi, ens
deixe gravada en algun lloc la marca
indeleble dels fets que no succeeixen
en va, dels llibres que ens acompanyen
més enllà dels moments que els hem
dedicat. Xinran és periodista i escriu
com a tal (en el més estricte sentit de la
paraula): amb economia de mitjans i
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D’entrada, no sembla que la literatu-
ra xinesa tinga molta difusió a casa
nostra. Ni tan sols la concessió del
Nobel a Gao Xinjiang —també radicat
a Europa, curiosament— n’ha estimu-
lat l’interès. La Xina, de moment,
exporta joguines i roba i calcer, però,
encara no, literatura. Des de l’Àsia ens
arriben únicament notícies (i traduc-
cions) regulars d’alguns autors japone-
sos (Yasunari Kawabata, Kenzaburo
Oé...), i, sobretot, d’autors hindús: al
ja conegut Salman Rushdie, s’hi han
afegit, en els últims anys, Arundhati
Roy, Amitav Ghosh, Vikram Chandra,
Anita Desai, Vikram Seth, David
Davidar, Chitra Banerjee Divakaruni i
Manju Kapur, entre molts d’altres. Un
cas, el de la literatura hindú, que val la
pena considerar. Perquè és curiós que
els nombrosos autors hindús que s’han
editat recentment a Europa coincidei-
xen en un aspecte: tots ells escriuen
directament en anglès. I, si bé l’anglès
és actualment considerat —encara que
no sense certa polèmica— com una
llengua més de l’Índia, no deixa de ser
significatiu que, a la vora de tantes tra-
duccions d’autors hindús anglòfons, no
n’hi haja cap o pràcticament cap dels
escriptors que fan servir el bengalí,
l’hindi, el kannada, el telegu, l’urdu, el
panjabí o qualsevol de les 1.600 llen-
gües de l’Índia. Podem admetre que la
tria de la llengua de creació no deter-
mina absolutament el punt de vista des
del qual s’observa el món. En altres
paraules, podem acceptar que un
autor hindú en llengua anglesa puga
conservar el punt de vista hindú de la
vida. Però, tot i així, no hem d’oblidar
que la tria de l’idioma ve determinada
per una ideologia i una posició políti-
ca que sí que influeixen en el punt de
vista des del qual s’observa el món. O
siga, que, segurament, la visió del
panorama que els autors hindús anglò-
fons ens ofereixen és la més pròxima a
nosaltres, els occidentals. És a dir, la
menys hindú de totes les visions de la
realitat del subcontinent. I, encara més,
si la seua literatura ens arriba regular-
ment a Europa és, precisament, per
aquesta causa: per la seua afinitat
amb l’antiga metròpoli.

No és molt diferent el que ocorre
amb els autors de Llatinoamèrica i de
l’Àfrica subsahariana (Vargas Llosa,
García Márquez, Rubem Fonseca,
Wole Soyinka, Nadine Gordimer, Ben
Okri, Ahmadou Kourouma). Totes o
pràcticament totes les obres que n’arri-

ben a les prestatgeries de l’Europa
Occidental estan escrites en portuguès,
castellà, francès o anglès, les llengües
de les quatre potències que colonitza-
ren Amèrica i la major part del territo-
ri de l’Àfrica negra. Unes llengües, val
a dir, que han acabat consolidant-se
com a idioma oficial de les antigues
colònies en detriment de les llengües
autòctones. En tot cas, de la literatura
expressada en les llengües ameríndies
o africanes tan sols ens arriba, de tant
en tant, un senyal espars: com ara
l’esplèndida antologia Ploma blanca,
un compendi de poesia oral africana
recollit per Josep Ramon Bach.

Potser l’excepció són els àrabs. És
cert que alguns d’ells (els marroquins

Tahar ben Jelloun o Driss Chraibi, per
exemple) escriuen directament en
francès, però la presència de traduc-
cions directes de l’àrab, si bé no abun-
da com voldríem, no és tan minoritària
com les d’altres llengües no europees.
Les obres de Mohamed Xukri, de Fàtima
Mernissi, de Mohamed Sabbag, de
Naguib Mahfuz, de Jalid Ziyada, de
Nabil Sulayman, de Mahmud Darvix
ens arriben, potser amb comptagotes,
però ens arriben. Les raons: la proximi-
tat del Marroc o de Turquia i la intensa
relació que mantenen amb França o
Alemanya? El veïnatge dels països
magribins? La potència demogràfica de
la llengua àrab? L’actualitat de la qües-
tió palestina? És possible que totes hi
pesen, poc o molt. Però, en tot cas,
aquest no és un fenomen que puga atri-
buir-se a la globalització.

Haurem de concloure, per tant, que
els darrers anys hem assistit a la crea-
ció d’immenses autopistes que comuni-
quen, de manera ràpida, bona part
del món, però que, en molts àmbits,
únicament és possible circular en un
sentit: el que convé als constructors, és
clar. Per això, mentre de la darrera
novel·la de Paulo Coelho s’editen
milions d’exemplars que es distribuiran
per tants països com consideren opor-
tú els seus editors, la literatura que es
fa en la majoria d’indrets del planeta
no té camins per accedir a les nostres
prestatgeries. Els avanços tècnics no
han estat capaços d’acostar-nos a les
realitats literàries de bona part del
món. Al marge del Japó i del món
àrab, l’oferta que tenim a l’abast ve
marcada, i encara profundament, per
l’empremta del colonialisme, i, en tot
cas, determinada pels interessos de les
grans potències econòmiques i/o cultu-
rals. La proximitat geogràfica, els
antics vincles històrics o les qüestions
d’actualitat també pesen, però sempre
supeditades a aquest marc general.
Així les coses, sabem poc o no sabem
res de la literatura de països com
Senegal, Burkina Fasso, Indonèsia o
les illes Fiji; però tampoc de països
més pròxims, com ara Islàndia,
Romania, Moldàvia o Xipre, per posar
només quatre casos. Ni de Xinran ni
de la seua obra, doncs, n’hauríem sen-
tit a parlar si no haguera emigrat a
Londres. Com tampoc no en sabrem
mai de tantes obres belles que, ara
mateix, s’estan escrivint arreu del món.

Vicent Usó
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Entrevista a Joan Daniel Bezsonoff:
«Tothom acaba sent l’exòtic o el gavatx de tothom»

Joan Daniel Bezsonoff i Montalat (Perpinyà, 1963) s’ha convertit en una de les plomes
més singulars i representatives de la Catalunya Nord. Amb set novel·les al seu haver, les
quatre primeres publicades a l’emblemàtica editorial rossellonesa El Trabucaire —Les ram-
bles de Saigon (1996), Les lletres d’amor no serveixen de res (1997), La revolta dels gepe-

ruts (1999) i Les dones de paper (2001)— i les altres tres editades per la barcelonina
Empúries —La presonera d’Alger (2002), La guerra dels cornuts (2004) i Les amnèsies de
Déu (2005)—, es nega a encabir la Catalunya Nord en la «perifèria» («Fa més de deu
segles que se parla català al meu poble. Sem tots catalans, fa? Sem fills de la mateixa

terra.») i assegura que al català li queda encara molta corda, més enllà del costat nord de
l’Albera («Una llengua, ferida greument i tot, no se pot pas morir aixís»). 

-Vostè és autor d’unes quantes
novel·les, la major part de les quals
són sobre les guerres. Per què?
-Perquè la guerra sintetitza moltes pul-
sions de l’home: la mort i l’amor. No
sóc ni el primer ni l’últim a parlar de
guerra. Heu llegit Tolstoi, Joan Sales,
Hemingway, Malraux? 
-La història continua sent una font argu-
mental novel·lística inesgotable, no?
-Crec que sí… L’atzar és el millor guio-
nista del món. La història i les guerres
en particular són el marc on puc teixir
les meues històries. 
-A Les amnèsies de Déu el rerefons és
la Segona Guerra Mundial. El prota-
gonista, però, és un mossèn adelerat
pel sexe.
-Mossèn Puig és un cosí rossellonès i
simpàtic de don Fermín de Paz a La
Regenta de Clarín. 
-Vostè denuncia el col·laboracionisme
francès amb els nazis. França no és,
però, el país de la llibertat, la igualtat
i la fraternitat? O és un tòpic? Què té
de mèrit França, pel que fa als drets
humans i què hi ha de llegenda?
-No vull denunciar res ni jutjar ningú…
Només vull comprendre el que va pas-
sar… És veritat que França, Anglaterra
i els Estats Units han estat capdavan-
ters en la qüestió dels drets humans.
Ara, França, els reis i, sobretot, la
República, sempre han volgut suprimir
totes les parles no franceses. El meu
amic Joan Lluís Lluís ho explica molt bé
a Converses amb el meu gos…
-A la novel·la contrasta que gran part
de les referències culturals (citacions,
cançons, pel·lícules) són franceses,
però hi destil·la també algunes «reali-

tats» no tan ortodoxament franceses.
Per exemple, l’amant de mossèn Puig
viu a una ciutat, Besiers, on l’occità
encara existeix.
-L’any 1940, Occitània encara exis-
tia… La majoria dels ciutadans france-
sos no tenia el francès com a llengua
materna. En aquell temps, França
tenia un premi Nobel de literatura i
ara quasi mai… Potser perquè han
«sanat» el país eliminant totes les
seues riqueses. 
-Què en queda, ara com ara,
d’Occitània?
-Una nostàlgia, un accent molt marcat
en francès i una llengua que agonitza
en la indiferència quasi general i,
sobretot, una literatura meravellosa…

Llegiu o torneu a llegir Frederic
Mistral… 
-Què queda dels catalans a la
Catalunya Nord, més enllà de l’adhe-
siu del ruc als cotxes i la sardana?
-«Vaste problème», que deia el general
De Gaulle… Queden moltes coses.
Sent pessimistes, els noms de casa
—els cognoms—, un gust immoderat
pels cargols i un orgull de ser cata-
lans… Amb una visió més optimista,
haig de dir que podreu sentir a parlar
la nostra llengua a tot el país… Si
visitàvem el Rosselló junts, us podria fer
creure que tothom parla català… Com
el vilatge que Potemkin havia mostrat a
la tsarina Caterina II quan se preocu-
pava pels seus súbdits… Conec joves
d’aquí que dominen el català amb un
accent plausible… Ara, tornar a la
Catalunya Nord de cinquanta anys
enrere, quan tothom i tot era català,
me sembla impossible... La situació no
me sembla pas tan tràgica com m’ho
pensava abans… Catalunya Nord és
un departament francès però no deixa
de ser una regió catalana. Una llen-
gua, ferida greument i tot, no se pot
pas morir aixís…
-És possible viure en català a la
Catalunya Nord? Què passa quan t’a-
dreces a algú en català en primera
instància?
-Crec que no és possible viure única-
ment en català aquí dalt… La veritat
m’obliga a dir que no m’adreci quasi
mai en català amb un desconegut…
No sun pas un extraterrestre. Parli qua-
sibé sempre francès als desconeguts i,
al cap de qualques minuts, miri de pas-
sar al català… 

Fotografia: Torner Bru

 



-Vostè va dir un dia: «Sóc francès, però
m’estic curant».
-Sí… Ho sun dit manta vegada… Quan
faig una broma que m’agrada, la repe-
teixi massa… No patiu, n’estic inven-
tant de noves i aviat les iré repetint a
les entrevistes… 
-La pregunta del milió: per què escriu
en català?
-Per què no? Faríeu la mateixa pregun-
ta a en Ferran Torrent o a en Quim
Monzó? He fet tots els meus estudis en
francès, ensenyi la literatura francesa
des de fa dessavuit anys però escric en
català: 1/ per fidelitat als meus; 2/
perquè escrivint en català de Nils, sun
obligat d’anar al cor de la llengua.
Quan escric en francès, imiti tots els
mestres del XIX. En català, no imiti a
ningú. No sun pas presoner del greix,
del pes d’una literatura i d’una llengua
que conec massa bé... Beckett, que
tenia la sort de posseir l’anglès, va
adoptar el francès per accedir a la sen-
zillesa, a la nuesa del llenguatge… I
Nabokov va deixar d’escriure en rus
per incorporar-se a l’anglès…    

-Supose que més d’una volta li han dit
que el seu català literari és «exòtic».
Fa gràcia que alguns dels seus «exo-
tismes» no ho són gens per als valen-
cians. Al País Valencià diem «meua»,
«teua», «seua», «eixir», etc. Què hi
aportem, a la literatura catalana, els
que venim de la «perifèria»?
-Teniu raó, tothom acaba sent l’exòtic o
el gavatx de tothom. No sé pas què és
això de la «perifèria». Fa més de deu
segles que se parla català al meu
poble. Sem tots catalans, fa? Sem fills
de la mateixa terra. D’altra banda,
«meua» no és propi del català de la
perifèria. A Figueres també ho diuen. És
el desconeixement que porta a una divi-
sió. Recentment, he visitat una web bla-
vera on notaven 20 diferències majors
entre el català i el valencià. He escrit a
aquesta bona gent per comunicar-los
que al Rosselló compartim 18 dels 20
trets diferencials.

Quina farta de riure! Si escoltàvem
com parlen els altres veuríem que «vai»
ho diu tothom, des dels barcelonins, llei-
detans, rossellonesos... Els valencians

també? Una cosa és l’estàndard i una
altra és el parlar de la gent, això no ix
als llibres, però sí surt escoltant-nos els
uns als altres. 
-Què li ha canviat des que publica a
una editorial de Barcelona?
-Tot… He passat de les coves de
Lascaux als esplendors del Renaixement
italià… La meua editorial rossellonesa
no té prou difusió al sud de l’Albera…
A Barcelona, m’hi tracten com un rei.
-Fins a quin punt la frontera entre la
Catalunya Nord i la resta dels Països
Catalans es manté després de la unifi-
cació europea?
-Físicament s’esborra però mentalment
subsisteix la famosa frontera mental de
la qual parlava Josep Sebastià Pons.
La història és en contra de nosaltres,
però la geografia és per nosaltres…
Potser el TGV esborrarà per fi l’antiga
frontera… No és casual si han trigat
tant per començar les obres.
-Quins projectes literaris té a la vista?
-Una crònica sobre el meu avi rus…

Juli Capilla

Alella, Amposta, Andorra la Vella, Argentona, Artés, Banyoles, Barcelona, la Bisbal d’Empordà,

Blanes, Cabrils, Calafell, Calella, Cambrils, Cassà de la Selva, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató,

Eivissa, Encamp (Andorra), l’Escala, Esparreguera, Figueres, Folgueroles, les Franqueses del Vallès,

la Garriga, Gavà, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Inca, Llagostera, Llançà, Lleida, Llofriu,

Manacor, Maó, el Masnou, la Massana (Andorra), Mataró, Mollet del Vallès, Montroig del Camp,

Montserrat, Mora d’Ebre, Olot, Ordino (Andorra), Palafrugell, Palamós, Palma, Pas de la Casa

(Andorra), Perpinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Rabós d’Empordà, Reus, Ripoll, la Roca del Vallès,

Rubí, Sabadell, Salt, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià

(Andorra), Sant Julià de Ramis (Andorra), Santa Bàrbara, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de

Gramenet, Santa Eulària (Eivissa), Salou, Sarrià de Ter, la Sénia, Sitges, Tarragona, Tàrrega, Terrassa,

Torroella de Montgrí, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, València, Valls, Vila-real, Vila-seca, Vila de

Lloseta, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.

www.anyllibre2005.gencat.net

La Institució de les Lletres Catalanes ha celebrat l’Any del Llibre i la
Lectura amb ajuntaments, biblioteques, llibreries, associacions a...

Plegats hi hem organitzat més de 200 activitats diferents. A tothom, moltes gràcies.
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Faust sobre Berlín

Dintre la tríade en què Josep Pla clas-
sificava les seues relacions personals
diguem-ne no íntimes, que eren les d’a-
mics, coneguts i saludats, Eugeni
Xammar ocupa un lloc ben destacat
entre els primers, amb una relació de
més de quaranta anys, tot i el distan-
ciament entre ambdós per una qüestió
tan bisellada entre ells com l’actitud
envers la Segona República Espanyola.
Tanmateix, tots dos col·laboraren el
1924 en la preparació d’un atemptat
contra Alfons XIII i àdhuc s’oferiren a
Macià per a actuar d’agents al Marroc
per a entrar en contacte amb el líder
dels rebels rifenys perquè aquest fera
coincidir la invasió de l’«Avi» per Prats
de Molló amb una revifada de la gue-
rra anticolonial, a l’efecte de desestabi-
litzar la dictadura de Primo de Rivera,
amb la qual cosa, doncs, afegiria una
nova categoria a la trinitat planiana:
«còmplice». Més encara, el senyor Pla,
que, en paraules d’Agustí Pons, «solia
ser cruel amb els amics i condescen-
dent amb els poderosos», havia profe-
titzat que Xammar moriria inèdit: avui
comprovem, un cop més, l’errada glo-
riosa de l’oracle empordanès. 

L’editorial El Acantilado ha tret a la
llum dues obres d’Eugeni Xammar que
recullen una magnífica selecció de les
cròniques periodístiques realitzades
entre l’any 1922 i el 1936 a Berlín,
una època crucial no sols per a
Alemanya sinó per a Europa i bona
part del món, escapçada per al perio-
dista català —nascut el 1888 a
Barcelona— amb la revolta militar de
1936, quan se cenyí a exercir d’agre-
gat periodístic a l’ambaixada espan-
yola a París, com també a les de l’Haia
i Estocolm. Xammar, periodista, poli-
glota notable, traductor «extraordinari
i infal·lible», fou un mite a la seua
època i dins la mateixa generació de
periodistes de la qual formava part
amb Pla, Gaziel, Chaves Nogales o
Camba, entre d’altres. Junt al primer,
són les seues pàgines les millors del
periodisme en català de bona part del
s. XX. La seua activitat professional li
permeté viure de primera mà esdeveni-
ments com la fi de la Primera Guerra
Mundial, el triomf de la revolució soviè-

tica, les turbulències alemanyes de
Weimar i l’ascens imparable del nazis-
me, per a romandre a la França de
postguerra després i acabar treballant
des del 1950 a l’ONU com a traduc-
tor. Aquestes cròniques han estat divi-
dides pels editors en dos volums: El
huevo de la serpiente, que recull les
publicades des del 1922 fins al 1924
a La Veu de Catalunya i a La Publicitat,
en traducció al castellà d’Ana Prieto
Nadal (aquestes cròniques ja foren
impreses en català el 1998 per
Quaderns Crema com a L’ou de la
serp). El segon volum, titulat al seu torn
Crónicas sobre Berlín, recull les publi-
cades al diari Ahora, de Madrid, des
del 1930 fins a l’esclat de la Guerra
Civil Espanyola. En un estil nítid, des-
til·lant un domini pulquèrrim del llen-
guatge, ofereix un panorama de pri-
mera mà dels esdeveniments que
omplien una secció bastant habitual en
els periòdics de l’època: la dedicada
al denominat «problema d’Alemanya».
Dia a dia, el corresponsal del periòdic
interpreta i desxifra amb la major
objectivitat possible per als seus lectors
els esdeveniments, sovint «vitriòlics»,
sovint inaudits, sovint més sorprenents
que els d’ahir però menys que els de
l’endemà. En el cas de Xammar, possi-
blement no creia que «allò», l’ascens
del nazisme, durara, que fóra un
monstre capaç d’elevar-se i créixer.
Com diu Charo González Prada en la
magnífica presentació, possiblement
Xammar es refugià en la superioritat
moral tot esperant que «allò» passa-
ra, desapareguera. No fou així i
hagué de veure el seu món brusca-
ment sacsejat el 18 de juliol de 1936:
aquest dia desapareix el gran perio-
dista internacional i comença un peri-
ple per diverses agències i entitats,
com a reporter o traductor per a aca-
bar en l’exili interior a l’Ametlla del
Vallès, on morí el 1973.

El lector d’avui pot acostar-se d’una
manera sòlida i quasi tàctil al lent pro-
cés que deriva de l’Alemanya de l’en-
demà del Tractat de Versalles a les
urpes del nazisme, dia a dia, compta-
bilitzant els mil i un graons que ens són
proveïts serenament, amb una visió a

peu de carrer, que recull el batec de la
societat alemanya des d’uns ulls privi-
legiats com són els d’Eugeni Xammar.
Amb un estil irònic, sovint mordaç,
aquest escèptic contumaç no s’està de
qüestionar allò que el seu ofici li per-
met de veure i escoltar a cada moment.
Un element problemàtic —com consti-
tueix el cas de molts altres protagonis-
tes de l’època— és el retret fruit de la
projecció vers el passat dels condicio-
nants actuals, retret de no haver sabut
intuir o prevenir què és el que succeiria
amb tot el que es congriava a
Alemanya; d’ací el gran problema del
periodista, obligat a profetitzar, a
interpretar en la immediatesa sense la
necessària visió retrospectiva que el
converteix en historiador. No és fàcil
respondre ni conjecturar què s’hauria
esdevingut. Deixem, doncs, la límpida
prosa de Xammar que ens proporcione
aquesta visita a l’avantsala de l’es-
pant. També resulten d’una extraor-
dinària importància les seues memò-
ries —quasi dictades al seu amic Josep
Badia, titulades Seixanta anys d’anar
pel món (Quaderns Crema, 1991)—
per a conèixer l’època i els seus prota-
gonistes amb la subtilitat que tan sols
ell era capaç de manifestar.

És de creure que Pla i Xammar
jeuen, que no pas dormen, al Parnàs
racional i lúcid de les biblioteques infi-
nites, tot repetint-se, des del respectiu
posat sòlid, un xic auster i beninten-
cionat, allò que Eugeni xiuxiuejà el
1925 de «si em prometeu que no ho
heu de fer córrer, us diré que sou l’ú-
nic català que sap escriure [...] els
demés són —o som— unes coques», i
contestat per l’homenot amb «en
Xammar m’ha ensenyat més que tots
els llibres plegats. És l’home més
intel·ligent que jo conec, el que té un
cop d’ull més segur i un coneixement
del món més vast. És, encara, la natu-
ralesa d’home més humana que he
tractat, la persona menys primària, el
senyor que té la raó més desperta i
l’enteniment més clar. No passa dia
que no pensi en ell, en el que m’ha dit
i, sobretot, en el que m’ha insinuat».

Alexandre Navarro
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Lautréamont o la
recepció tardana

d’uns cants

Amb la traducció dels Cants de
Maldoror, publicats per primera vega-
da el 1869, i de les Poesies (1870) de
Lautréamont, per fi disposem en català
de l’obra completa d’un dels escriptors
cabdals de la modernitat literària euro-
pea. Gràcies al seu traductor, Ricard
Ripoll, i a qui publica el volum, March
Editor, la cultura catalana s’enriqueix
amb una aportació fonamental per
entendre l’evolució de la literatura fran-
cesa i occidental des del segle XIX fins
a principis del XXI. Com diu el profes-
sor Ripoll a la seva introducció, clara i
informativa, Lautréamont forma part
«del nucli de la modernitat poètica»,
juntament amb Arthur Rimbaud, que
anuncia «el tall mallarmeà», és a dir,
una nova concepció de l’escriptura i
de la literatura, que ja no consistirà a
retratar el món com si fos un mirall
(parafrasejant la cèlebre i mal entesa
sentència de Stendhal), sinó a deixar
fluir la llengua com a font del sentit. Tal
com va escriure Julien Gracq en un
pròleg a l’edició francesa dels Cants,
aquests representen un atac a la «raó»
—al logos— que va dominar la litera-
tura des del segle XVI fins a principis
del XX i que s’assimila, segons la seva
anàlisi, als valors burgesos triomfants
en aquesta mateixa època. 

No és estrany, doncs, que l’obra de
Lautréamont, que no va tenir cap mena
de ressò en el moment en què es
publicà per primer cop (la primera edi-
ció, a compte d’autor), fos treta de l’o-
blit pels surrealistes: André Breton hi
veu una «sublimació» de la vida
moderna i hi admira la «rapidesa»
extrema de l’estil i de les associacions
d’imatges, així com l’«humor» —força
negre— que traspua. L’heterodox
Henri Michaux, que al principi de la
seva trajectòria poètica es va situar a
prop de les avantguardes dadaista i
surrealista, sense arribar a adherir-s’hi
mai, confessa que va ser el descobri-
ment de Lautréamont el que el va
empènyer a escriure, activitat que en
principi no l’atreia gens ni mica per-
què trobava tota la literatura massa
conformista i «realista» (i, diu
Michaux, el món és massa gris i lleig
com per haver de repetir-lo per escrit
com fa la narració realista o la poesia
de l’experiència). Podem advertir, d’al-
tra banda, la influència de
Lautréamont —potser n’és l’única, de
literària— sobre el món tan personal
de Michaux, especialment en la seva

comuna «frenesia de la metamorfosi»,
tal com l’anomenà el filòsof Gaston
Bachelard, que va ser un dels primers
a dedicar un llibre a l’anàlisi de l’ima-
ginari de Lautréamont. 

Una de les constants més visibles del
seu univers és, en efecte, el gust per la
metamorfosi: els éssers i objectes del
seu món no estan mai quiets, sinó que
pateixen una mena de pulsió transfor-
madora, guiada per la rapidesa de
l’estil que tant admirava Breton. Més
enllà de la romàntica figura del doble,
que també és rellevant, com ha obser-
vat la crítica (Maldoror seria així el Mr.
Hyde, el costat fosc, de l’escriptor), la
metamorfosi suggereix la fragilitat de
la identitat, i fins i tot la seva impossi-
bilitat; pensem en la famosa «meta-
morfosi» de Kafka. No pot existir una
identitat si no hi ha un moment de
calma, de fixació; més enllà, doncs, de
la tan citada frase de Rimbaud «jo és
un altre», el que ens mostra la lectura
de Lautréamont és que el «jo no exis-
teix», que el jo «no és res més que una
posició d’equilibri entre milers d’altres
possibles», tal com afirma Michaux sei-
xanta anys després. D’aquesta mane-
ra, Lautréamont prefigura la crisi del
subjecte que caracteritza la nostra con-
temporaneïtat, i que ha estat teoritza-
da pels filòsofs anomenats postmetafí-
sics, com Jacques Derrida. 

Breton evoca també un altre tret
modern de Lautréamont, que és el trac-
tament que fa del «problema del mal».
El mal, sense la càrrega religiosa o
transcendent que se li afegia tradicio-
nalment, s’identifica amb una força
inherent i motriu de la naturalesa
humana. L’escriptura de Lautréamont té
una «energia de l’agressió», segons
l’expressió de Bachelard, que la fa
punyent i fins i tot xocant per a alguns
lectors (sobretot per als seus lectors
contemporanis), i que recorda, segons
Gracq, les imatges que tots tenim pre-
sents del Chien andalou de Buñuel. La
crisi del subjecte que caracteritza el
món contemporani té molt a veure amb
el reconeixement de la part irracional
—l’inconscient freudià— de l’ésser
humà, irracionalitat lligada a la violèn-

cia, real o simbòlica.
Si a algú li pot semblar que la recep-

ció de l’obra de Lautréamont, un segle
i mig després d’haver estat escrita, és
massa tardana i que tot el que diu ja
ha estat superat per la modernitat
literària que li és posterior i que tant li
deu, va ben errat. D’una banda, la
present edició és la primera completa,
com ja hem esmentat, però a més, les
anteriors traduccions al català eren
força insatisfactòries: la d’Isidor Marí,
per parcial (només recollia el Cant pri-
mer), i la de Manuel de Pedrolo (sem-
pre tan encertat en les seves eleccions,
però), perquè contenia errors i contra-
sentits. En canvi, en espanyol sí que
comptem amb diverses i bones traduc-
cions, en especial la de Manuel Serrat
Crespo i la d’Ángel Pariente. No és
fàcil traduir Lautréamont, com passa
amb tots els escriptors que compartei-
xen aquesta concepció de la llengua
com a productora de sentit, i de segur
que a Ricard Ripoll l’ha ajudat la seva
doble condició d’escriptor i d’acadè-
mic per tal d’emprendre aquesta
tasca, que ha portat a terme de mane-
ra molt satisfactòria. La seva és una
excel·lent traducció, que encerta el
registre i el to, que manté la riquesa
fònica i lèxica de l’original i que, al
mateix temps, és llegidora com una
obra escrita originalment en català.
Com deia Derrida, «una (bona) tra-
ducció és un esdeveniment, tant com
ho és el text original». Ricard Ripoll
explica a la introducció que ha prefe-
rit de vegades privilegiar el ritme (i,
sobretot, les al·literacions, molt fre-
qüents en Lautréamont) per damunt del
sentit exacte de les paraules, la qual
cosa li fa transformar uns ànecs en
guatlles, per exemple. És una bona
elecció, i jo diria que l’única possible
en el cas que ens ocupa. 

Ripoll ha afegit també una oportuna
cronologia del poc que se sap sobre
l’existència d’Isidore Ducasse, verita-
ble nom del fals comte de Lautréamont,
així com un glossari d’obres i de noms
propis —molt abundosos en el text de
Lautréamont, especialment en les
Poesies— també molt útil. Hem d’espe-
rar que el VIIIè Col·loqui Internacional
sobre Lautréamont, que se celebrarà a
la Universitat Autònoma de Barcelona
el novembre del 2006, sota la direcció
de Ricard Ripoll, contribuirà també,
lògicament, a ampliar la recepció de
l’obra d’Isidore Ducasse al nostre país,
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però també de la novel·la popular fran-
cesa del segle XIX, començant pel best-
seller Eugène Sue, del qual s’inspirà
fins i tot per a triar el seu pseudònim.

Altres trets postmoderns de l’obra de
Lautréamont són la multiplicació de les
veus narratives i l’ús extensiu de la
citació i del plagi, fins a constituir un
veritable patchwork intertextual.
Menys comentada per la crítica ha
estat la seva visió crua de la infantesa
i de l’adolescència, certament allunya-
da de la versió edulcorada habitual,
no només al segle XIX; Julien Gracq,
tot partint de l’experiència que ell
també va fer, formula la hipòtesi de la
importància decisiva de l’estada
d’Isidore Ducasse a l’internat com a
germen de la seva creació poètica, i
posa en contacte aquesta perspectiva
de la infantesa amb la cèlebre pel·lícu-
la Zéro de conduite de Jean Vigo,
cineasta del qual es va celebrar l’any
passat el centenari del seu naixement i
que tant va influir en la modernitat
cinematogràfica de la Nouvelle
Vague, i en especial en un dels seus
films més emblemàtics, Les quatre
cents coups de François Truffaut.   

Tanmateix, Lautréamont destaca
molt especialment pel tractament lúdic
i lleuger en apariència de la pulsió
agressiva, que es tradueix, en certes
escenes, en una violència gairebé del
tipus gore. Amb una referència cine-
matogràfica més actual, podríem
al·ludir a l’impacte que va tenir en el
seu moment Pulp fiction (1994) de

Tarantino, i fins i tot acostar els Cants
de Maldoror a pel·lícules com
Audition (1999) de Takashi Miike,
que, segons sembla, té el rècord d’es-
pectadors que abandonen la sala
abans d’acabar de veure-la, però que
ja s’ha convertit en un film de culte per
a cinèfils postmoderns. Un altre tret
que aproxima aquestes dues obres
aparentment tan allunyades en tots els
sentits, des de l’època i el mitjà fins a
la seva categoria en el cànon, és la
barreja indestriable que fan entre la
«realitat» i la «fantasia», o entre les
accions dels personatges i la plasma-
ció visual dels seus fantasmes.
Maurice Blanchot, que també va dedi-
car un estudi a Lautréamont —relacio-
nant-lo ben oportunament amb
Sade—, va més enllà del diagnòstic
de Gracq, que saludava els Cants
com una «conquesta de la irracionali-
tat» sobre la raó predominant en lite-
ratura, tot afirmant que Isidore
Ducasse combina molt hàbilment
l’«escriptura conscient» i tot allò
d’«estrany a la consciència» que
forma part d’aquest món irracional
que també és el nostre. A diferència
d’algunes experimentacions avant-
guardistes, potser és aquesta vetlla
que manté l’autor sobre les produc-
cions lingüístiques i imaginàries del
seu inconscient el que converteix
aquesta aventura textual en una expe-
riència de lectura incomparable i
indispensable.

obra molt oportuna, d’altra banda, per
iniciar la col·lecció «Palimpsests» de
March Editor, que pretén «ser una pla-
taforma per a les veus que es poden
reconèixer en l’actitud patafísica, en el
pensament situacionista, en l’activitat
surrealista, o en qualsevol proposta
d’alliberament de les formes» —vast
programa que el comte de Lautréamont
inaugura brillantment.

No obstant això, d’entre els escrip-
tors i lectors més joves, alguns enca-
ra podrien pensar que aquesta arri-
bada de Lautréamont a les lletres
catalanes és massa tardana, ja que
la modernitat ha estat superada des
de fa un parell de dècades, sembla
ser, per la postmodernitat. Ara bé, els
Cants de Maldoror i les Poesies de
Lautréamont són tan originals i tenen
una força tan intensa —així com l’o-
bra d’Henri Michaux, per exemple—
que no només s’anticipen i obren el
pas a la modernitat literària europea,
sinó que es podrien considerar també
postmoderns.

Dels trets que caracteritzen aquesta
estètica i poètica finisecular, n’hi ha
diversos que comparteix també l’es-
criptura de Lautréamont: en primer lloc,
la barreja de gèneres, no tan sols entre
prosa i poesia, sinó entre la «narrativa
popular» (o «de gènere») i l’«alta lite-
ratura» —que és la literatura tout court
per a molts. No oblidem que Isidore
Ducasse va ser un gran lector de litera-
tura clàssica, especialment dels grans
dramaturgs com Shakespeare i Racine,
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Quatre 
pals

Han hagut de passar vint-i-cinc anys,
o més, per poder començar a saldar
comptes amb una historiografia que
ens esmussava. Tot, o gairebé tot, el
que precedia Joan Fuster —un escrip-
tor forçat per les circumstàncies de
penúria intel·lectual a exercir d’histo-
riador—, feia tal fortor de resclosit, de
cosa passada, de retòrica embafosa i
dolenta, que millor mirar cap a altres
bandes. La formació dels cadells que
ens estrenàvem en la manufactura de
la història, cap allà primeries dels vui-
tanta, no podia efectuar-se a partir dels
materials llegats per predecessors
benemèrits, llevat de raríssimes excep-
cions. Unes excepcions que es limita-
ven, a tot estirar, a una informació
documental, i no sempre fiable, però
en mai dels casos a un conjunt d’idees
orientatives i encara menys a cap for-
mulació teòrica. No hi havia color a
l’hora de triar. Les propostes del senyor
Marx i les suggestions dels mestres
dels Annales eren la mamella nutrícia
on ens amorràvem amb ganes. La fas-
cinació pel que escrivien Kula o Duby,
Le Goff o Hilton, exacerbava el repudi
davant de la cosa indígena. Fuster, en
aquest sentit, es va mostrar més benig-
ne, més comprensiu, envers les
excrescències de la Renaixença i recia-
lles posteriors. La impertinència sol ser
una decoració gratuïta de la joventut,
si bé és veritat que l’endemà del visi-
gotisme franquista i d’aquell espantall
d’aragonesisme i blaverisme apedaçat
per don Antonio Ubieto, al capdavant
del Departament d’Història Medieval
de la Universitat de València, la imper-
tinència es presentava com una actitud
higiènica, fins i tot raonable, per als
que debutàvem en la recerca. La rup-
tura radical apareixia com a una única
fórmula plausible per a fer una història
nova, amb cara i ulls i, com es deia
aleshores, al servei del país.

Vint-i-cinc anys després recuperem
textos i figures que han determinat, i
no poc, el quefer historiogràfic i les
pautes que han escandit les ideologies
dominants a casa nostra. La història no
interessa sols per l’envergadura de les

seues concretes investigacions, sinó
també per com les construeix i pel llen-
guatge de què se serveix. La història és
un espill que rarament deforma la imat-
ge de la seua pròpia societat contem-
porània en què s’escriu. Per això és
factible també entendre la miserable
societat política valenciana d’avui dia,
les eviternes vacil·lacions col·lectives,
els complexos d’inferioritat en forma
d’anticatalanisme, d’anticastellanisme
o espanyolisme excitat, acudint direc-
tament a les pàgines d’aquest gènere
tan delicat com és el de la història. 

Un poeta, un polític, un canonge i un
professor universitari. La veritat és que
millor no podia estar representada la
classe lletraferida de la València de les
tres primeres dècades del segle XX. La
història, com a «gènere», en efecte, es
presta a les incursions dels profans. Al
País Valencià, la història i la filologia

Pau Viciano
El regne perdut. Quatre historiadors

a la recerca de la identitat valenciana
Afers, Catarroja-Barcelona-Palma, 2005

159 pàgs.

han resolt i continuen resolent el tedi,
sobretot el tedi dominical i matrimonial,
d’un bon pessic del seu veïnat. No és el
cas de Teodor Llorente, Josep Martínez
Aloy, Josep Sanchis Sivera i Joan
Beneyto, però cap d’ells historiador de
professió, que no pogueren resistir l’a-
tractiu de la musa Clio. Pau Viciano
radiografia les quatre aportacions com
sol fer-ho ell: de manera impecable i
ponderada, des d’una prosa sòbria i efi-
caç. Són quatre veus distintes i alhora
pròximes. Les distancia el temps, la for-
mació de cada un d’ells i la vocació
—o la vacació— política. Tots quatre
són conservadors, però Beneyto, amb
una biografia de joventut apassionant,
estira més el braç que la màniga i s’en-
lluerna pel vast aparador del feixisme i
el nazisme, per a engegar a rodar una
esperança del valencianisme: Beneyto
fa pensar en D’Ors, en un D’Ors valen-
cià, és a dir, sense els oripells d’una cul-
tura rutilant i d’una ploma enjogassada;
Llorente, per la seua part, és un residu
romàntic; Martínez Aloy deixa les efu-
sions per a la lírica, però continua amb
les inèrcies de la història liberal vuitcen-
tista, i Sanchis Sivera, el millor i més
preparat, mai no ix del clos de l’erudi-
ció. Per contra, tots quatre coincidei-
xen a detectar anomalies en un passat
que no els convenç gens ni mica.
Curiosament, a l’hora de buscar causes
possibles de les deficiències, adrecen
la mirada cap a la contigua Castella
—sobretot el Martínez Aloy—, l’hege-
monia de la qual es traduiria en l’ab-
solutisme i en la pèrdua d’aquell para-
dís de llibertats que era el regne foral
de València. Catalunya hi queda exone-
rada, i, de passada, la unitat de la llen-
gua. Però ningú no explora el sentit
d’una contradicció. La queixa no ultra-
passa l’enyor o el renec. Són espanyols
per damunt de tot. I això no obstant, sig-
nificaven una oportunitat per a civilitzar
la dreta carpetovetònica. La guerra ho
llançà tot a perdre i el visigotisme, per
dir-ho d’alguna manera, s’encebà amb
ella com un voltor carronyaire. Encara
estem pagant els plats trencats.

Ferran Garcia-Oliver
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El crèdit
de la realitat

Quan un passa des del periodisme a la
ficció no pot evitar la sensació del canvi
d’àmbit; no s’esdevé el mateix quan el
bot és fins a l’assaig. Alguna idea sem-
blant, si no exactament aquesta que
acabe d’escriure, li vaig llegir, a l’autor
de Les llunes de Russafa, dies després
que se li concedira el premi Joanot
Martorell que, com cada any, convoca
l’Ajuntament de Gandia i publica Eds.
62. El protocol singular que per al guar-
dó saforenc ha concebut l’amic Josep
Piera, que fa pública la decisió en el
mateix acte en què es presenta l’obra
guardonada ja editada, féu que la idea
en qüestió circulara pel meu cap dies
abans de llegir-me la novel·la de forma
que, quan finalment ho vaig fer, no
podia llegir sense que em dirigira la lec-
tura amb el propòsit més o menys explí-
cit de trobar-ne conseqüències —o vés a
saber si causes. Haver-se-les amb la rea-
litat no és només cosa de periodistes,
però aquests tenen una manera tan prò-
pia de relacionar-s’hi que la ficció sem-
pre acaba provocant-los la sensació de
falta de versemblança o fins i tot la
d’una mínima traïció. I l’assumpte s’en-
tén més enllà d’oficis concrets, perquè
als escriptors en general els passa algu-
na cosa semblant quan hi ha la realitat
pel mig, vull dir quan es fa teoria sobre
la presència, o el grau de presència, de
la realitat en les obres de creació.
Quasi diria que ens les veiem amb una
qüestió que té a veure amb l’art en
general a la manera com Fuster el plan-
tejava en aquelles papers seus on preci-
sament es tractava d’analitzar el minvat
prestigi de la imitació de la realitat en
les obres pictòriques. També en literatu-
ra hi ha la necessitat de distingir propò-
sits tan allunyats com copiar la realitat,
com més fidelment millor, o prendre’n
notes, a partir de les quals i ja en la soli-
tud de la taula de treball elaborar histò-
ries, poemes o pintures, tant se val,
il·luminades amb un principi rector de
més o menys pes. Podríem recordar la
distinció de Ryszard Kapuscinski, perso-
natge únic en aquest món de què par-
lem, entre escriptors reflexius i aquells
altres que, com ell mateix, necessiten
d’acudir al lloc dels fets per poder
escriure. Certament, els periodistes s’a-
costen més al model segon de l’autor de
Los cínicos no sirven para este oficio, i
quan s’enfronten a la ficció tenen la sen-
sació que esmentàvem, com si tingueren
una tendència natural al reportatge i
tota la resta de possibilitats no foren
sinó desviacions del camí natural.

La realitat, en efecte, té un força nota-
ble en aquesta novel·la d’Adolf Beltran.
Una realitat que ens és ben coneguda
perquè és l’actual, referida a un barri
concret de la ciutat de València, però
fàcilment traslladada pel lector a l’àmbit
de la categoria. Al capdavall, els pro-
blemes de determinada gent amb la
seua vida quotidiana, amb mantenir
una vida sense convulsions i amb la dig-
nitat més elemental, no són exclusius de
cap territori. La immigració ens ha posat
davant del nassos l’horror que, mantin-
gut a una certa distància, no molestava
gaire. Alguns barris valencians s’assem-
blen ja als que coneguérem fa anys vol-
tant determinades ciutats europees i
habitats quasi en la seua totalitat per
població immigrada. Beltran porta així
el barri valencià de Russafa al territori
de la ficció, però d’una ficció que, alho-
ra, té un punt de reportatge, de revisió,
amb claus més o menys literàries, del
problemes que planteja i suggereix a

uns ulls àvids de trobar solucions als des-
trets que la contemporaneïtat ens ha
regalat. Beltran sap, tanmateix, que ha
de defugir la crònica per altres vies, vull
dir, no és cosa d’afegir-hi literatura
inventant en excés personatges o situa-
cions, sinó a partir de la mateixa estruc-
tura triada per donar forma al relat.
Així, el barri valencià de Russafa és
només una part, tècnicament acoblada
a d’altres que ens porten a llocs geogrà-
ficament allunyats, però d’un veïnatge
temàtic ben notori, volgudament presen-
tat al lector perquè gaudesca de la seua
pertinença. Perquè a Bagdad hi ha
també un Russafa. I la coincidència no
és precisament una casualitat, sinó una
veritat com un temple. Passejar pels
carrers del d’ací o del d’allà no haurien
de ser comportaments difícils d’assimi-
lar. I encara hi ha altres trames encasta-
des en el conjunt. I totes —fet que insis-
tiré a remarcar— com a elements d’una
voluntat estructural que, en presentar-nos
successives peces breus més aviat autò-
nomes, està desenvolupant alhora les
successives trames que es volen acoblar
i un únic fil conductor que pertany més
aviat al lector capaç d’establir les con-
cordances escaients.

Diré, d’altra banda, que la prosa de
Beltran no té res d’eixuta, però ni molt
menys s’entreté en barroquismes. Tinc
la impressió que també ací l’exercici
del periodisme juga al seu favor. Les
seues columnes setmanals sempre estan
escrites des d’una brevetat, en el sentit
més estètic de la paraula, que fa enve-
ja. Paraules justes i suggeriments defi-
nitoris agafats de la mà. Això mateix
passa en una novel·la on l’equilibri
sembla el concepte decisiu: el que per-
met renunciar a la grandiloqüència
sense caure en banalitats, i el que fa
possible també mesurar el pes de les
diverses històries perquè el lector n’es-
tablesca el camí central, aquell on totes
conflueixen. Em fa goig proposar-ne un
que m’ha resultat d’un profit considera-
ble: el que situa l’objectiu darrer al cos-
tat dels humils. Al capdavall, els perso-
natges de Les llunes de Russafa, amb
els qui detenen el poder, no tenen altra
relació que la seua condició de vícti-
mes. Són personatges en perill de des-
trucció i en contacte directe amb formes
diverses de l’horror, com el que en la
novel·la contempla amb compassió el
poeta Ar-Russafí, dalt del seu pedestal,
en algun lloc de la ciutat de Bagdad.

Vicent Alonso

Adolf Beltran
Les llunes de Russafa

Eds. 62, Barcelona, 2005
140 pàgs.
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Les portes 
de la tradició: 

Miquel Costa i Llobera

«Per les vores de grassa pastura
vaga, seguint els ramats, la melangia:
/ aqueix estany blau verdós té la ulla-
da consirosa. / No s’hi ufana la genti-
lesa del cigne blanquejant; / s’hi
nodreix el pelicà cendrós, símbol d’ab-
negació i tendresa». Són versos de
«L’Estany de Genesaret», inclòs a
Visions de la Palestina (1908), el
darrer poemari que Costa i Llobera
publicà en vida. En calma, la síl·laba
es desgrana i cau a poc a poc en el llit
del vers. Que lluny del ritme contudent,
sanguini, de les Poesies de 1885, i
que lluny, també, de la tensió de les
Horacianes (1906). I, amb tot, en el
vers «No s’hi ufana la gentilesa...» rea-
pareix un recurs que Costa ja havia uti-
litzat en el seu poema més famós, «El
pi de Formentor», escrit als vint-i-un
anys: la descripció negativa, consistent
a enumerar les qualitats que no posse-
eix un objecte determinat. «No guaita
per ses fulles la flor enamorada; / no
va la fontanella ses ombres a besar».
Aquest recurs es repeteix en altres ver-
sos de les Visions: «No hi sé observar
la riquesa d’ornaments i candelabres»,
«Munts estèrils de pedreny i de grava,
no mostren cap verdor». 

En l’assaig El llenguatge de la poe-
sia Jean Cohen explica que, si en la
llengua quotidiana cada terme es defi-
neix per oposició als altres, la llengua
poètica aboleix el principi de negació
per arribar a una exclamació totalitza-
dora: el poeta ha de poder dir la flor
sense evocar al mateix temps la no-flor.
Costa matisa substancialment aquesta
teoria. Diu el pelicà, però alhora diu,
encara que sigui per negar-lo, el cigne.
La seva escriptura investiga els mons
possibles, enuncia les imatges descar-
tades, els camins no presos. I això s’es-
devé molt abans de les Visions, en un
itinerari ja iniciat a les Poesies de
1885: «Ni un aucell, ni una floreta, /
ni el verdejar d’una herbeta / dins
l’hort meu».

L’edició de la Poesia completa de
Costa i Llobera, preparada per
Gabriel de la S.T. Sampol, permet
seguir fidelment aquest i uns altres iti-
neraris, i posa a l’abast del lector un
corpus poètic no disponible en un sol
volum des de l’aparició de les Obres
Completes de 1947. Una novetat d’a-
questa edició és la composició tipogrà-
fica de Visions de la Palestina com a
vers i no com a prosa  —Sampol, un
gran reivindicador d’aquest llibre,

insisteix que no es tracta, com s’ha dit
sovint, de poemes en prosa, sinó de
versos llargs. També és positiu que,
contra el criteri seguit per Bartomeu
Torres Gost en l’edició de 1947, s’ha-
gin mantingut al seu lloc les traduc-
cions que Costa va incloure en poe-
maris com si fossin produccions prò-
pies. L’edició reuneix, a més, vint-i-tres
textos nous, sis dels quals són inèdits.

En l’ordenació de l’obra, s’ha res-
pectat la proposta que Costa havia fet
al seu editor Francesc Matheu, repartir
la seva poesia en tres blocs:
Primerenques, que englobaria la majo-
ria de les Poesies (1885); Tradicions i
fantasies, una selecció de la poesia
narrativa, i Tardorals, la major part de
la segona part de les Poesies de 1907.
Horacianes i Visions de la Palestina
quedarien com a obres independents. 

Aquest criteri ha implicat, entre altres
coses, la reconfiguració del recull
Tradicions i fantasies, del qual desa-
pareixen una sèrie de composicions
plenament romàntiques que incloïa la
primera edició, apareguda el 1903
(com ara «Dos sospirs», «Amor de
pàtria», «L’arpa» i «Lo que diu una
cançó», provinents de les Poesies de
1885).

L’edició de Sampol permet, així, cop-
sar un dels trets essencials, i més desa-
tesos, de la poètica costailloberiana:
l’ús especial que fa de la narrativitat.
Convencionalment, la utilització de
recursos narratius en poesia s’ha vin-
culat al romanticisme, i el poeta pollen-
cí no n’és l’excepció (per exemple en
«La calúmnia venjada» o «Un cap»).
Però Costa va més enfora i arriba a
transformar el relat romàntic de les lle-
gendes en un discurs clàssic —en el
sentit de creador d’una tradició.

Aquesta fusió entre narrativitat i classi-
cisme ens porta directament a «La
deixa del geni grec», poema que cal
llegir en diàleg amb l’èpica de
Verdaguer. Significativament, aquesta
edició de Tradicions i fantasies es clou
amb la traducció d’un fragment de
Virgili.

Una altra línia de cohesió que
aquesta Poesia completa permet
seguir és el programa classicista i
horacià de Costa i Llobera, que, pre-
nent com a model inspirador els
Preludios de mi lira (1833) de Manuel
de Cabanyes, va des de l’oda «A
Horaci» (1879) fins a Horacianes
(1906). En La trajectòria estètica de
Miquel Costa i Llobera (1955) Miquel
Batllori ja havia assenyalat tres
tendències en la primera etapa de
Costa i Llobera: la sentimental, la
històrica i la classicista. És cert que
aquesta darrera és la que té menys
importància en les Poesies de 1885,
però ja s’insinua en poemes com a «A
un claper de gegants». En la mateixa
línia, Alexandre Plana va subratllar a
La Revista que «les setze composi-
cions que formen les Horacianes […]
fluïren amb la continuïtat d’un mateix
fil d’aigua. A través de la correntia
dels anys i més forta que les seves
mudances, l’esperit d’Horacianes és
el lligam que dóna a la seva obra una
densa unitat».

La Poesia completa de Costa i
Llobera, lligada a l’edició crítica de la
seva obra, dirigida per Joan Mas i
Vives, en curs de publicació, i l’apari-
ció recent de l’assaig de Bernat Cifre,
Costa i Llobera i el món clàssic, ajuda-
ran a rellegir el poeta pollencí. Al meu
parer, Costa és un autor amb una altís-
sima consciència històrica, capaç de
posar en segon terme l’expressió de la
pròpia subjectivitat a fi de crear una
tradició i d’esdevenir-ne la porta: cal
escoltar-lo en els seus ecos. En el cas
de les severes Horacianes, aquesta
operació li ha estat plenament recone-
guda. No ha estat així pel que fa a
Visions de la Palestina, una obra inno-
vadora per l’adopció del vers hebraic
que fins ara ha passat gairebé desa-
percebuda. Quan llegeixo alguns dels
poemes de Manuel Forcano i del
mateix Gabriel Sampol no puc evitar
pensar en aquest llibre.

Margalida Pons

Miquel Costa i Llobera 
Poesia completa

Ed. a cura de Gabriel de la S.T. Sampol 
El Gall Editor, Pollença, 2004 
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La identitat assetjada
d’Imre Kertész

Vostè on vol anar primer, a
Buchenwald o a la casa museu de
Goethe? En una glacial i ombrívola
República Democràtica Alemanya on
es trobava de visita, Imre Kertész
contestà impertorbable —impulsat
per un ressort espontani— a la guia
que li feia la pregunta: a
Buchenwald. Una disjuntiva que
conté el drama inconciliable de la
història d’Europa i també de l’obra
d’aquest escriptor jueu i hongarès.
L’equació obligada entre literatura i
vida Imre Kertész la resol amb fugi-
des al món artístic més transcendent,
però no pot evitar el retorn cíclic,
constant, als camps de concentració i
extermini —Auschwitz, Buchenwald,
Seitz— on fou deportat a l’edat de
quinze anys. Cadascun dels seus lli-
bres és un intent —una mena d’ex-
piació i venjança— d’entendre un
destí atroç que després d’enfrontar-lo
a la mort dissenyada pels nazis l’em-
presonà, indiferent, en la cel·la
comunista.

Per endinsar-se en els escrits d’Imre
Kertész cal obrir, de tant en tant, les
bombones d’oxigen, ja siga per explo-
rar les fondàries abissals de l’ànima o
bé per pujar els cims més abruptes i
elevats de l’abstracció filosòfica. A tra-
vés de les seues pàgines aguaiten,
darrere de cada cantó, l’àngel protec-
tor i vigilant de Camus, l’existencialis-
me eixut de Sartre —malgrat l’antipa-
tia que li transmet el personatge—, les
descàrregues i el llampegueig de
Nietzsche, un autor del qual s’ena-
morà mentre l’anava traduint.

El Pascal menys especulador i una
lectura magnífica de Freud —apassio-
nant en l’examen de la nostra selva
interior, ingenu en el seu racionalis-
me— completen un mapa moral tan
complex com impenetrable a estones.
Pel que fa a les grans ideologies, a
Imre Kertész només li interessava una
cosa: saber si a l’endemà el detindrien
o no.

És possible que tota l’obra posterior
siga una glossa de la primera novel·la.
Sense destí ens relata, des d’una mira-
da distant i quasi atonal —que poten-
cia encara més l’horror— la degrada-
ció calculada, sàdica, a què fou
sotmès a Auschwitz.

En Fiasco el llast vivencial és el
mateix, però la trama se centra en una
altra obsessió: la lluita d’un escriptor,
encallat davant els papers, per no dis-

soldre la consciència en la maquinària
de l’estalinisme. Kaddish pel fill no
nascut arrossega els dos punts ante-
riors en un monòleg torrencial, abas-
segador. El segell de la literatura cen-
treeuropea —amb tots els encerts i
excessos— deixa la seua empremta
en aquestes narracions. Musil i
Bernhard, Thomas Mann i Samuel
Beckett, però sobretot Kafka, són mar-
ques indestriables en l’estil desolat
d’Imre Kertész.

«L’agorafòbia de l’home educat en
la dictadura». Jo, un altre és la conti-
nuació del Diari de la galera, amb
l’esfondrament del comunisme com a
nexe temporal. Imre Kertész reconeix
inclús que se sent estrany, maldestre,
sense les argolles del règim ja que
s’ha acostumat a escriure a la contra,
a convertir el nuc que estreny l’indivi-
du en matèria literària.

L’anul·lació i la paràlisi de l’ésser
humà que representà l’etapa comunis-
ta, la desnaturalització del llenguatge
pel poder totalitari i les reflexions al
voltant de la seua identitat, jueva i hon-
garesa, són elements que li permeten
teixir un dietari que insisteix —sense
cap esperança d’aconseguir explica-
cions definitives— a burxar sobre
l’herència d’Auschwitz.

A partir d’ací comprova com l’anti-
semitisme és una ideologia mutant,
adaptable a qualsevol circumstància:
uns caps rapats ixen d’una boca de
metro a Budapest, entre llums espec-
trals, àvids de localitzar la futura
presa.

L’assassinat de més de mig milió de
jueus hongaresos és vist des de la fri-
volitat per historiadors actuals del
país. Un taxista egipci no s’està a
Frankfurt de tirar mà dels tòpics més

habituals de la judeofòbia. Astorat,
Imre Kertész anota: «L’ordre escrita
deia: no poden tornar a casa vius. I
en lloc de mirar aquestes persones
amb respecte i compassió, les van
començar a colpejar i a torturar sense
pietat».

Jo, un altre, tot i que parteix dels
mateixos interrogants llòbrecs i esfereï-
dors que el Diari de la galera, en oca-
sions relaxa el to opressiu amb escenes
quotidianes i descripcions de ciutats
alemanyes per on va de gira editorial.
Una prosa mil·limetrada, de qualificatiu
acerat, ens ajuda a alleugerir el pan-
teix teòric —la recurrència a l’anàlisi, a
l’udol existencialista—, si de cas amb
alguna frase una mica massa retocada,
tal i com reflecteix l’excel·lent traducció
que n’ha fet Eloi Castelló.

Les referències a la política del
moment, en un món tan gèlid i intel·lec-
tual, interioritzat i reclòs com el d’Imre
Kertész, són molt filtrades: la guerra de
Bòsnia, la desconfiança amb què
Europa s’obri als seus nous veïns o bé
la visió d’un solar a la Postdamer Platz
on s’hi amunteguen els enderrocs del
mur de Berlín. Així i tot, el centre de
gravitació de l’autor atrau de nou els
pensaments —en un vol circular, lent i
declinant— cap al passat.

L’escriptura d’Imre Kertész s’esllavis-
sa des de l’espiritualitat a un cert misti-
cisme, a pesar de la prevenció de bio-
grafies com la de Simone Weil i Lucáks
que —des d’un judaisme turmentat,
segons ens remarca— convertiren una
idea sublimada de salvació en una
confusa religió personal, ja fóra la san-
tedat o el marxisme.

Un Imre Kertész que no s’absté de
preguntar-li a un Déu creat a sem-
blança dels homes si hem pogut cop-
sar, mínimament, alguna ensenyança
aproximada d’Auschwitz. Com el pro-
tagonista de Sense destí, la seua iden-
titat se situa entre les siluetes dels
altres jueus que entonen el Kaddish
quan estan a punt d’executar uns pre-
soners. Enmig del balanceig de l’ora-
ció ell no resa; per eludir l’escapatò-
ria de Celan o Primo Levi, l’autor con-
tinua remenant en el record per obte-
nir respostes.

Alfred Mondria

Imre Kertész 
Jo, un altre

Traducció d’Eloi Castelló 
Quaderns Crema, Barcelona, 2005 
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La nació,
encara

Una gran i lliure
(vesprada)

En aquest assaig, Resina fa una rigo-
rosa, entenedora i necessària revisió
del postnacionalisme. El consens sobre
una suposada superació de la forma
nacional que domina el món acadèmic
representa un dels més clars exemples
de com les ideologies dominants con-
dicionen profundament l’anàlisi de la
realitat que es fa des d’aquest àmbit.  

Resina comença revisant la reapari-
ció del fet nacional al centre de la geo-
política (també) europea després del
final del sistema de blocs; i molt espe-
cialment, de la guerra dels Balcans i
els seus efectes col·laterals sobre
l’Europa Occidental, com ara les acti-
tuds contradictòries dels intel·lectuals
europeus (que Resina atribueix potser
forçadament a l’herència marxista)
envers el conflicte balcànic, o la «por
escènica» que els processos de seces-
sió engegats a la zona haurien provo-
cat a alguns dels protagonistes de la
integració europea fins al punt de
determinar-ne l’evolució posterior. Tot
plegat hauria deixat en evidència,
segons l’autor, el model francès de
nació, incapaç d’imposar-se en els pro-
cessos de descolonització però amb el
mite del citoyen esvaint-se també a les
banlieues de l’Hexàgon. 

De la crítica al model francès, Resina
passa a esbossar una història del terme
postnacionalisme. Una dissecció rigoro-
sa del concepte, la seua història i els
arguments que el sustenten permet mos-
trar-ne les febleses, biaixos i apriorismes
que amaguen les teories que, en ver-
sions diverses, auguren la dissolució de
les nacions per donar pas a un nou
ordre postnacional, o «cosmopolita».
Entre aquests, hi ha un fort biaix envers
els nacionalismes d’estat, la confusió
interessada entre categories diferents
—com el nacionalisme i l’imperialis-
me—, les dualitats excessivament sim-

plificadores o un tractament selectiu dels
fenòmens de reivindicació nacional en
funció de la seua ubicació geogràfica.

Una lectura acurada del paper de la
nació i la identitat nacional en el con-
text de la globalització, com la que fa
Resina, exigeix tenir en compte les
tendències contradictòries que s’ama-
guen darrere uns processos de gran
complexitat. I molts analistes han tendit
a simplificar-los en excés, a partir de
profecies postnacionals que ignoren el
paper de la comunitat política nacional
i, sobretot, de l’espai polític (el territori)
en la nova configuració geopolítica,
així com el paper de la nació com a
marc necessari de la legitimitat popular
en què es basa la democràcia.
Precisament, l’èmfasi que posa el llibre
en la dimensió geogràfica de la qües-
tió, en un moment en què fins i tot hi ha
qui agosaradament parla de la desterri-
torialització de l’ésser humà, representa
una dosi de realitat força saludable.

Per tot això, el treball de Resina és
especialment adient, tant en el context
acadèmic internacional com a una
escala més domèstica, en un moment
en què el nou nacionalisme espanyol
s’embolcalla en la retòrica dels drets
individuals, de la nació cívica i d’un
suposat ordre postnacional emergent
per tal d’oposar-se a qualsevol deman-
da de reconeixement de la realitat plu-
rinacional de l’Estat.

Tanmateix, queda la impressió que
Resina passa de puntetes sobre algunes
qüestions que convindria no obviar:
qualsevol defensa de la forma nacional
necessàriament ha de fer comptes a
fons amb la història del nacionalisme,
que és extraordinàriament complexa i
contradictòria. Obviar la dimensió dis-
criminatòria i, fins i tot, la barbàrie que
històricament ha acompanyat algunes
expressions del nacionalisme per atri-
buir-les en exclusiva a la categoria dife-
renciada d’imperialisme sembla un
recurs massa simple. I afrontar tota la
complexitat i contradiccions de la histò-
ria dels nacionalismes faria, sens dubte,
molt més robustos els propis arguments.

En tot cas, aquest assaig és un llibre
provocador i necessari que convé lle-
gir per no caure en els paranys d’un
suposat cosmopolitisme que massa
sovint és emprat com a legitimació
d’un procés empobridor d’uniformitza-
ció cultural que per aquestes latituds
coneixem massa bé.

Jordi Muñoz

Recorde que, en algun curs a la facul-
tat de Filologia, fa ja vuit o deu anys,
em va caure a les mans una de les pri-
meres publicacions assagístiques de
Joan Garí, Signes sobre pedres. Vaig
gaudir-ne molt, de la lectura, perquè
aquell home exposava amb moltíssima
claredat una cosa que poques vegades
s’havia explicat per aquestes contra-
des —una aproximació teòrica al gra-
fit com a acte comunicatiu. Aquest poli-
facètic i inquiet malalt de lletra no ha
perdut, ans al contrari, la facilitat de
paraula. Crec que és un bon narrador
perquè sap dirigir la mirada del lector
allà on cal, i tot en On dormen les
estrelles sembla tenir una vocació plàs-
tica, pictòrica. 

La novel·la en qüestió és un doble
retorn traumàtic a la Guerra. Es tracta
d’una narració densa, que reclama
una lectura pacient i meticulosa. A
més, l’autor ha preferit no establir cap
divisió convencional en capítols, sinó
que el text se’ns presenta d’un sol bloc.
A pesar d’això, no hi manca l’acció, i
el tempo general del relat no s’hi veu
ressentit. El protagonitzen dues veus
narratives diferenciades —una d’elles
en cursiva— que s’adrecen al lector en
primera persona i amb seixanta anys
de diferència. 

Gabriel, un adolescent valencià,
assisteix engrescat i un xic resignat a
l’alçament militar de juliol del 36, un
colp d’estat que, d’altra banda, ocorre
ben lluny de sa casa —viu a un poble
de la ruralia, amb els seus pares—,
però que afecta ineludiblement a tot el
seu entorn. La ràdio i també els vila-
tans més propers a l’actualitat política
generen al poble un trasbals radical.
Ràpidament, els simpatitzants de tots
dos bàndols en litigi establiran les
seues pròpies normes de conducta,
amb la consegüent allau de conflictes
socials que això implica. El protago-

Joan Garí 
On dormen les etrelles

Edicions Bromera, Alzira, 2005
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nista, a més, es veurà assetjat per
diverses experiències que el forçaran a
créixer psicològicament, i en un
ambient enrarit com el dels primers
mesos de guerra: l’aparició d’una
dona culta i d’origen urbà, l’absència
del seu pare i el deteriorament del
matrimoni amb sa mare, les divergèn-
cies amb els amics de sempre... Si una
cosa atrapa en aquest llibre és la
comoditat amb què ens podem imagi-
nar les escenes, ja que la prosa de
Garí és ben explícita i descriptiva.

D’altra banda, una segona història,
explicada des de l’actualitat, enllaça
amb aquells fets tot focalitzant el relat
en un home octogenari, immers quasi
per atzar en un projecte ben conegut.
Una associació de joves pretén dema-
nar permís a l’ajuntament —governat
pels conservadors—, per tal de realit-
zar diverses activitats que miren de
reactivar una memòria històrica que els
correspon, i fer justícia a tots aquells als
quals els tocà estar al bàndol perdedor.
L’associació sol·licitarà la col·laboració
d’aquest home, que haurà de «retor-
nar» mentalment a la seua joventut i
oferir la seua condició de testimoni de
primer ordre. Aquest retorn traumàtic,
com dèiem, resultarà determinant per la
consecució dels propòsits dels joves,
entre els quals una altra dona concen-
trarà l’atenció del segon protagonista
en no pocs moments.

La duplicitat mesurada de veus i llur
capacitat per fer-se creïbles són un dels
punts forts d’aquesta novel·la. Joan
Garí aconsegueix que ens interessem
alhora per un jovenet que tot just
comença a descobrir el món i per un
vell que manté la sang freda i el jutja
amb coneixement de causa, dues pers-
pectives que representen un contrapunt
dinàmic tot el temps. D’altra banda, el
llenguatge de l’obra, ric i ampul·lós
—encara que sovint indigest—, ens
endinsa en una narrativa de pesos
pesats, de coixí i vesprada sencera per
davant. Per acabar: tal i com presagia
la portada, la mort té una presència
fonamental en On dormen les estrelles,
i ens podem alegrar del fet que l’autor
l’aborda amb determinació, tot parant
en la ment dels protagonistes un sedàs
realista, fotogràfic, allunyat de drames
i visceralitats. Qui ho havia de dir, que
tanta tragèdia fos tan fèrtil, almenys,
per als artistes.

Joan Manuel Matoses

Guillem Simó
i l’arquitectura
de la incertesa

Una de les sensacions més fortes que
ha registrat darrerament la comunitat
literària és la publicació d’una llarga
sèrie de dietaris en relativament poc
temps. I alguns d’aquests dietaris com
ara Trajecte circular, de Vicent Alonso;
Inflexions, de Josep Iborra; Diari sense
dies, de Pere Rovira, o La lentitud del
mar, d’Enric Sòria, per donar només
quatre exemples, són peces literàries
de primer ordre.

Ara bé, indubtablement, l’obra més
insòlita, més sorprenent i més aclama-
da dins aquest autèntic desvessall die-
tarístic és el dietari pòstum de Guillem
Simó (Palma, 1945-2004): En aquesta
part del món. Dietaris, 1974-2003.
Res feia sospitar que aquest tímid i
reconcentradament rigorós catedràtic
de llengua i literatura d’institut, que
només tenia al seu haver la publicació
d’alguns treballs d’investigació i erudi-
ció, estava escrivint en silenci i en
secret un dels grans dietaris de la
modernitat literària a Catalunya.

De fet, en el seu laboratori fàustic
Simó va crear aquest esplèndid dietari
a dos temps. En primer lloc, el temps
real de l’escriptura del dietari original
in extenso. I, en segon lloc, contra les
cordes de la vida, morint-se, la tria
extraordinària que fa del dilatat docu-
ment original de cara a la publicació.
En aquest sentit, el dietari de Simó for-
malment s’acosta al dietari de Marià
Manent perquè els dos autors, d’un
material divers van construir una obra
única, compacta, closa i perfecta. 

Contra els usos tradicionals del dieta-
ri, el llibre de Simó es llegeix de mane-
ra febril. Per què? Perquè, d’una
banda, es detecta de seguida l’extraor-
dinàriament ajustat encaix entre el
talent natural de l’autor i la forma literà-
ria, el dietari, que ha triat per canalit-
zar-lo. I, d’una altra banda, el marcat

sentit d’evolució del text que el lector va
percebent de manera contínua, una
evolució que marca una clara línia
ascendent. Aquesta evolució està per-
fectament pautada: les anotacions són
més constants, es tornen més inclusives,
es noten cada vegada més els elements
d’ordenació i estructuració del text, el
punt de vista es va tornant més ponde-
rat i l’estil s’esdevé més i més refinat.

Pel que fa al registre temàtic de les
anotacions es pot afirmar que En
aquesta part del món. Dietaris 1974-
2003 parteix d’un triple impuls litera-
ri: l’impuls cap al diari íntim i perso-
nal, l’impuls cap al quadern de pensa-
ments, notes, lectures i cites, i l’impuls
cap a la crònica de la societat que
envolta l’autor. I les tres categories d’a-
notacions ens arriben amb el mateix
segell inconfusible de Simó, és a dir,
el segell de l’autenticitat i la sinceritat.
En aquest sentit, el dietari de Simó és
francament insòlit perquè aconsegueix
un equilibri perfecte entre autenticitat i
estil, entre sinceritat i artifici, de mane-
ra que no ha de renunciar a cap dels
dos elements essencials. La veritat és
que només aquest tret, tan difícil d’a-
conseguir, serviria per situar Guillem
Simó a la primera fila, entre els grans
dietaristes moderns.

En part, aquest to d’autenticitat que
impregna tot el llibre és degut a la des-
pietada claredat amb què Simó s’auto-
analitza, expressant sense subterfugis
els punts de tensió, de contradicció que
animen la seva pròpia personalitat. Tot
el llibre és un gran camp de mines sem-
brat de punts de tensió i contradicció
que oscil·len entre vanitat i humilitat,
senzillesa i complexitat, pessimisme i
esperança, desinterès i interès, cultura
i vulgaritat, malaltia i salut, equilibri i
desequilibri, acció i indolència, i reser-
va i valentia. El llibre de Simó traspua
humanitat per totes bandes.

I paral·lelament és un llibre d’una gran
intel·ligència a nivell intel·lectual i artís-
tic. En aquest sentit, cal destacar l’habi-
litat natural de Simó com a retratista de
personatges i ambients; l’ambició dels
seus comentaris incisius sobre cultura,
art, música, lectura i escriptura; les seves
astutes reflexions sobre ètica, ensenya-
ment, política i societat; la seva genial
tendència innata cap a l’epigramatisme
i el pensament filosòfic del pessimista
que malda per no caure en el nihilisme.

D. Sam Abrams

Guillem Simó
En aquesta part del món.
Dietaris, 1974-2003
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Un poble que
ofeguen i que
no mataran

Sembla com si s’hagués donat la veu
d’alarma definitiva, o com si una deter-
minada consciència hagués arrelat ja
de manera general entre nosaltres; pot-
ser subtilment i sense grans escarafalls,
però no per això menys clara. La conse-
qüència seria aquesta quasi obsessió
per alçar acta, per deixar testimoni i
memòria escrita, que mostra de manera
evident una bona part de les publica-
cions valencianes en català més recents:
obres que insinuen de manera poc dissi-
mulada una certa pressa a fixar —negre
sobre blanc— una sèrie de paisatges —
culturals, humans, lingüístics, geogrà-
fics— en procés d’enderrocament o de
descomposició. I no només existeix la
possibilitat que el tema, com a matèria
primera de la literatura, comence a
donar mostres d’exhauriment: en molts
dels casos, aquesta voluntat testimonial
es fa a costa de la literatura, sacrificant-
la. Aquest és el cas de la novel·la de
Francesc Gisbert pel que fa a la prime-
ra part: aquella que fa referència a un
tema d’una recurrència ja excessiva. No
ho és tant pel que fa a la segona, per-
què l’autor fa servir aquella matèria pri-
mera per tal d’enllestir una ficció en què
la literatura vol ser-ne la prioritat.

Amb vint-i-nou anys, Gisbert és un
dels autors valencians més prolífics, i tot
un especialista en l’obtenció de premis
—el darrer d’ells que es publica, en el
moment d’escriure aquestes ratlles si
més no, és València a cara o creu,
premi de narrativa curta «25 d’abril»
Vila de Benissa; i, de fet, Els lluitadors
també n’és el resultat d’un: l’Enric Valor
de novel·la que atorga la Diputació
d’Alacant. L’autor hi torna a demostrar
que la seua és l’escriptura d’algú que
en coneix i en domina els recursos; la
d’algú que els empra amb aparent faci-
litat per bastir una història coherent i
polida, que compleix amb els preceptes
d’una novel·la digna, d’una bona
narració de ficció. I, tanmateix, el lector
no deixarà potser de tenir la sensació
que tot allò que té entre mans està man-
cat de vida, d’una certa desimboltura,
d’un poc més de risc. Una sensació, en
definitiva, que el retorna a un punt que
ja coneix: a allò que, malgrat que
correcte, no li aporta res de nou.

De les dues cites amb què s’obri la
novel·la, n’hi ha una, d’Ovidi Montllor,
ben significativa: «Poble d’història d’ho-
mes / que han volgut llibertat; poble tos-
sut i obert, / carrascós, clivellat (...) /
Un poble que l’ofeguen / i que no mata-
ran: / el meu poble Alcoi». I és que

aquells lluitadors a què fa referència el
títol tenen molt a veure amb aquests
homes d’Ovidi, amb aquest «poble que
ofeguen i que no mataran». Amb Alcoi
i els alcoians, en definitiva, que esdeve-
nen els protagonistes d’aquesta història
col·lectiva ambientada en un període
temporal que abraça des dels anys
immediatament anteriors a la Guerra
d’Espanya fins al final de la Segona
Guerra Mundial. Un període que l’autor
estructura en dues parts. La primera té
com a escenari únic Alcoi, i és aquella
que respon de manera més fidel a un
intent de fixació d’un imaginari col·lec-
tiu que l’autor vol reconstruir tal com
era: les fàbriques i la important activitat
industrial; les primeres grans fortunes
que se’n deriven i també, en conse-
qüència, les acusades diferències
socials; l’efervescència d’idees, els pri-
mers intents revolucionaris, la sociologia
quotidiana. El punt d’inflexió, el tall pro-
fund que marca la divisió entre les dues

parts, el trobem en l’any 1936; i, a par-
tir d’aquest moment, la guerra esde-
vindrà protagonista privilegiada i la
major part dels escenaris canviaran per
tal de mostrar el camp de batalla, els
hospitals al front, l’exili a França o l’es-
tada als camps de concentració nazis.

Tractant-se d’una obra de les caracte-
rístiques esmentades, la documentació
prèvia n’esdevé una peça clau. Gisbert
no només n’ha fet un bon treball, sinó
que a més l’ha sabut integrar de mane-
ra implícita en la ficció, sense que
aquesta deixe mai de ser-ho. Potser se li
pot retraure l’acumulació de protagonis-
me en mans dels alcoians: com si tot
allò que va ocórrer en els anys que s’hi
refereixen n’hagués tingut com a prota-
gonistes de primera mà el mateix grup
reduït. Així, per exemple, la famosa
fotografia de Capa que mostra un mili-
cià en el moment de ser abatut per una
bala seria la d’un milicià d’Alcoi; com
alcoians són molts dels integrants de la
«lleva del biberó», dels principals actors
de la resistència francesa a l’ocupació
alemanya, dels detinguts en camps de
concentració o dels que formaven la
Divisió Leclerc que va alliberar París.

Aquesta acumulació, que en fa poc
creïbles alguns passatges, ve a ajuntar-
se amb l’altre punt feble de l’obra: l’a-
bundància d’indicis inicials que o bé no
es desenvolupen o bé defrauden. Entre
aquests, la presència d’un segon plànol
narratiu que s’alterna amb el primer i
que hauria de servir per connectar la
vida de dues dones en dos moments
temporals diferents; per connectar,
també, l’emigració de llavors amb la
immigració d’ara. Una possibilitat,
però, que va diluint-se a poc a poc, fins
a desaparèixer per complet. També és
el cas del personatge tòpic i un tant
rebregat d’un pintor, l’intel·lectual rebel
i incomprès de poble que hauria de ser-
vir d’influència per als joves que l’en-
volten, però que, al remat, no acaba de
quedar clar quin paper juga en la
trama ni el perquè de tant de protago-
nisme inicial desmuntat en forma d’ex-
pectatives no consumades. O el de l’ha-
bitació condemnada que hi ha en una
part de la casa de la protagonista, i
que apunta cap a alguna revelació cab-
dal en la narració que després no exis-
teix. Elements, en definitiva, que fan
que el conjunt es ressenta: un conjunt
—insistim— bastit amb ofici, però sense
cap nova aportació a destacar.

Pere Calonge

Francesc Gisbert
Els lluitadors
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Camins
d’Edom

El call ens transporta a la laberíntica
recerca d’una espiritualitat eixuta,
semítica, desèrtica. Una religiositat
que des del principi dels seus textos
sagrats és fonamentalment poètica i
que Bartomeu Fiol recrea en aquestes
Càbales del call, obra guanyadora del
premi Carles Riba de 2004.

La mirada jueva per la qual Fiol se
sent especialment atret i influenciat i de
la qual es confessa autodidacta és trà-
gica per naturalesa, des de la medie-
val taca mallorquina que menysprea
els descendets dels conversos fins al
més recent Holocaust, el call represen-
ta l’espai, entre mític i real, on es
creuen els camins de la tragèdia, de la
fragmentació de l’individu, de la
incomprensió, de la mort: «el call no és
més que un lloc imaginari / que es
contraposa a l’hàbit dels malsons». I a
partir d’aquesta premissa, el jo poètic
realitza la dura tasca de desvincular-se
d’un jo, d’un ego que al capdavall
esdevé trencat com la vaixella mítica:
«Tot ego és una exageració».

Abans d’arribar a tot això, però, Fiol
reclama el fet poètic com a eina per
explicar-se el món i es declara lector
abans que escriptor: «Varen parir-te
sangonós com a lector i moriràs com a
lector. / A l’entremig, el que puguis
haver fet com a escriptor, escrivà / o
escrivent, són meres anècdotes mig
esvaïdes, sense cap / grapa en la
memòria de ningú». 

El recull és divideix en cinc parts on
es desenvolupen les inquietuds que
basteixen l’univers poètic de Fiol. Per
una part, la memòria o la desmemòria
des de l’inici més primigeni, la pròpia
condició fetal que ens fa arribar al món
carregats de memòria i antimemòria,
com si tot allò que hi haguera entre el
moment de nàixer i la mort no fóra més
que un esclafit o un tall als llavis. La
mare paridora i patidora, en ocasions
amorosa, en ocasions cruel, condueix
l’individu per aquests primers camins
mundanals i poètics, com a represen-
tant del dolor antic que sempre ens
haurà d’acompanyar. L’altre aspecte
que podem trobar a Càbales del call és
la inevitable i rica mística jueva repre-
sentada en aquesta ocasió pel poble
d’Edom. En l’enumeració bíblica de la
genealogia dels edomites que Fiol
reprodueix en un dels poemes del llibre
tornem a la idea de la fragmentació
egoica que relliga en certa manera tot
el recull. Els edomites ja es trobaven a
la Terra Promesa quan els israelites hi

arriben i es converteixen en un primer
moment en la imatge primera de l’ene-
mic. «Ben abans que no hi hagués cap
rei a Israel», el poble d’Edom va ocu-
par «aquells camins polsegosos».
Tanmateix, els israelites s’hi enfronten
començant així el cercle maleït, l’etern
retorn d’agredits i agressors que arriba
fins als nostres dies: «no creure en Déu
però fer-lo parlar. / Aquest és el buf
que ens mou cap a Edom». El poeta
declara la seua incomprensió respecte
la relació entre la vida i la mort dels
edomites i dels seus textos i les doctri-
nes sagrades imbuïdes de teologia ven-
jativa: «Potser un dia qualque maggid
ens ho expliqui. / La llàstima és que,
probablement, / molts ja haurem tocat
el dos». Així doncs, el camí que s’ha de
recórrer és el camí del desert semític,
fàcilment reconeixible però mancat de
la columna de foc que ens hauria de fer
de guia i sense la qual «no hi ha qui
sigui capaç de sortir-se’n». 

La mort i el pas del temps ocupen
bona part dels versos que formen
aquest poemari. Una reflexió carrega-
da d’acceptació, quasi de desig, sense
grans moviments exagerats ni filosofies
recargolades: «el més fotut és que
començam a tenir / ganes de
començar a acabar d’una vegada».

A pesar de la càbala, Fiol fuig del
cripticisme i reconeix la mort i el pas
del temps com el resultat inevitable
d’haver viscut, sense oferir-li tampoc a
la vida un major significat que a la
mort: «deixar d’escriure no és morir-se
/ ni morir és deixar d’escriure». La mort
tampoc no li suposa al jo poètic una
garantia d’arribar a cap altra realitat
teològica, filosòfica o espiritual. 

El call sobre el qual reflexionàvem
abans i que lliga el conjunt dels versos
és l’element de què se servirà el poeta
per a donar forma al quart eix temàtic
del llibre, la idea de la col·lectivitat. En
aquest cas, una col·lectivitat malmesa,
elevada a l’abstracció a pesar de les
referències concretes al poble d’Israel.
Una idea de col·lectivitat cultural, que
fa servir més d’una llengua, com Fiol al
seus poemes en català, anglès i
francès, que afronta un futur i un pas-
sat sabent, a pesar de tot sense massa
angoixa, que el destí final de qualsevol
poble és la desaparició, com els edo-
mites: «Tu no pertanys a cap poble
escollit / (…) / tanmateix, sí que ets viu
de miracle». El desencant per sentir-se
una mica deixat de la mà de la divini-
tat és ben present: «no tens gaire clar
que Déu se’n recordi de nosaltres». I a
més es perd l’entusiasme de la recerca
quan s’arriba a la conclusió que «el
call ja no ens aporta res de res».

Planejant sobre les Càbales del call, i
enllaçant-la amb la necessitat del poeta
de convertir el poema en un exercici de
recerca filosòfica, hi ha la reflexió meta-
poètica, la idea que el poeta és algú
que no es troba a gust amb la seua
existència i ho expressa, fugint de pre-
ciosismes i d’enigmes cabalístics. Hi ha
un regust a desert al llarg del llibre , una
certa imatge de poble perdut que es
retroba enmig de la reflexió, abandonat
per la divinitat; que se sent posseïdor
d’un espai on, a pesar de tot, no arriba
a endinsar-se, propietari com a «poble
escollit» de tres llenguatges, cosa que
obliga el poeta a preguntar-se en últim
moment: «tu que no en domines cap, /
ne anche nessun gergo judeo-italiano, /
què pintes en aquesta història?».

Júlia Zabala 

Bartomeu Fiol
Càbales del call

Proa, Barcelona, 2005
112 pàgs.
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Furor 
novel·lesc

L’agulla 
sobre el vinil

La pell i la princesa és un artifici. Com
a novel·la sembla voler situar-se de ple
dret dins el camp del fantasieig més
lliure. La trama argumental es desplega
a partir de l’enigma que porta a un
enigmàtic personatge anomenat Puppa
a enquadernar llibres amb pell huma-
na. De la mà del seu relat ens endin-
sem dins un moment històric molt con-
cret, decisiu per a la història d’Europa:
la cort de Bohèmia del segle XVII, els
esdeveniments que forçaren la derrota
de la Lliga Evangèlica per les forces
catòliques a la batalla de la Muntanya
Blanca (1620). Tanmateix, Alzamora
basteix la seva trama prescindint de
qualsevol referència fermament arrela-
da a les circumstàncies històriques. Tal
com afirma a l’excurs final: «no crec
que la literatura hagi de guardar cap
fidelitat envers la història». Certament,
sobre aquesta idea descansa el discurs
de la modernitat literària: la literatura
té les seves pròpies lleis, més enllà d’e-
xactituds amb realitats «verídiques»,
dogmàtiques obtuses o ideologies de
saló. Deia Oscar Wilde que només
dins l’art l’home havia pogut ésser lliu-
re. I Alzamora en aquesta novel·la farà
gala de totes les llicències que li atorga
saber que pot prescindir d’Històries, de
Versemblances: s’inventarà una cort
«irreal», la de Frederic V; ressusci-
tarà per al moment que li interessa el
ja finit rabí Judà Loew, el mític artí-
fex del Golem (i de passada
Paracels i Giordano Bruno); aixe-
carà escenaris de somni, jardins
immensos, cambres plenes d’apa-
rells admirables dins palaus tenebro-
sos… La imaginació no voldrà conèi-
xer altra cotilla que els límits dels
seus propis desvaris. Assistirem, si
acceptem aquestes regles, a un món
fantasiós, regit per la intrepidesa
dels somnis.

El lector convencional, assedegat
d’una trama ben lligada i d’un atractiu
pòsit de coneixements amb els quals
senti que tot llegint aprèn alguna cosa,
quedarà decebut. El lector exigent, que
llegeix pel gaudi estètic, per experi-
mentar amb la lectura aquelles sensa-
cions que la vida tantes vegades rega-
teja, se sentirà atordit: Alzamora
acaba alçant un enginy tumultuós, vio-
lent, lúbric i immoral, més semblant a
un esbós d’argument per una produc-
ció cinematogràfica que a una novel·la
d’aventures. Sabatini ens queda massa
lluny. Perucho no ens ha deixat rastre.
De Porcel agafarem el nervi tràgic, el
traç ràpid i viu.   

Però la solució argumental és confia-
da a una sorprenent estratagema
narrativa: fer que tots els personatges
—qui narra la història, qui escolta la
història— acabin confonent-se en una
mateixa identitat: Alzamora ja havia
usat aquest enginy a la seva primera
novel·la, L’extinció. Els personatges res-
ponen a patrons molt definits: belles
molt belles, savis molt savis, dolents
molt dolents… I un protagonista que,
enmig de tots ells, s’anirà mostrant com
un ésser a qui les circumstàncies arros-
seguen: tant al llit de la reina com al
camp de batalla. La pell i la princesa
sembla escrita en un estat de febre pro-
pens a les al·lucinacions. Un estat que
tot ho negligeix i ho arrossega.
D’aquesta manera, els hussites, els
seguidors del reformador catòlic del
segle XV Joan Hus, són transformats en
una «mítica tribu nòrdica», que espera
l’acompliment d’una profecia recollida
en un poema «de més de deu mil ver-
sos»; el rabí Judà Loew fa de conseller
a un rei protestant, a més de ser-li con-
fiades notícies «sota secret de confes-
sió»… Tot pot portar al lector culte a la
hilaritat, però Alzamora ens adverteix
que «les falsedats i manipulacions» de
la novel·la són deliberades. Sempre
podem pensar que era molt més fàcil
inventar que documentar-se.    

Alzamora, sobre l’equívoc de no
voler ser un artesà, de no voler seguir
regles sinó crear-les a cada pàgina,
acaba teixint un text efectivament
entretingut, que desprèn una divertida
brillantor llòbrega, i que engrapa a
partir de la provocació. Però ens
hagués agradat un llenguatge més
audaç i esplendorós. I un ús de la histò-
ria menys accessori o fútil. 

Melcior Comes

Un escriptor s’enriqueix no de les
coses que veu —o viu— al seu voltant,
sinó de la capacitat de transformació,
dels matisos invisibles, de l’espectre de
colors que sap captar en allò que veu i
que després decideix incorporar a la
seua escriptura. Un poeta, a més d’un
malabarista òptic, hauria d’arribar a
experimentar les reaccions químiques
que es deriven de la manipulació de
les paraules, amb una finalitat senzilla
i portentosa: dir el que tothom sap per
tal d’aconseguir el que cadascú vulga
saber, sentir, viure, imaginar.

Les cendres no és un llibre de poesia,
sinó un recull d’articles. Però la mirada
del seu autor, Txema Martínez Inglés,
és la mirada exquisida, incisiva i rica
en reflexos d’un poeta, i la manera
d’expressar-la, la que el gènere i el
mitjà periodístic reclamen, és a dir, una
dicció àgil, fresca, rotunda i molt ben
dosificada de principi a fi. Si, a més, hi
afegim que el poeta que exerceix d’ar-
ticulista tria els seus temes de comenta-
ri d’un món pròxim, quotidià, perfecta-
ment compartible, però sense renunciar
als referents artístics que l’interessen
personalment, aleshores el resultat d’a-
questa fórmula és francament atractiu:
el món del dia a dia filtrat per la mira-
da d’un poeta i l’expressió mesurada i
concisa del missatge periodístic.

Les cendres és una selecció formada
per un centenar dels articles que, entre
l’octubre del 2000 i el desembre del
2004, Txema Martínez Inglés va publi-
car setmanalment a la contraportada
del diari Segre, en una secció que,
amb tota la fortuna de la metàfora, el
lleidatà va titular «La cendra dels
dies». Metàfora que al llibre també
compta amb el suport real de la des-
cripció d’un procés físic, tangible i per-
ceptible des de tots els sentits corpo-
rals, bell i seductor fins i tot per als no
practicants: l’acte de fumar-se un havà.

Txema Martínez Inglés
Les cendres

Moll, Palma, 2005
224 pàgs.

Sebastià Alzamora
La pell i la princesa

Destino, Barcelona, 2005
189 pàgs.
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O potser el procés fou a l’inrevés, vés
a saber. L’article en qüestió es titula
«Elogi del fum», i remet en un camí cir-
cular al que inaugura el llibre, «La vida
fumada», suculent com el que li fa de
parella.

A Les cendres es poden trobar
comentaris sobre cinema (remarcable
el que dedica a Katharine Hepburn);
sobre poetes (un luxe entre paisans el
«Nit de pluja», dedicat a l’admirat
Màrius Torres); sobre records d’infante-
sa i d’adolescència (llegiu «Ajuda’l», i
feu-ho, si és possible, abocant-hi tant
de verí com l’autor ha sabut camuflar
sota un esplèndid exercici de cinisme:
una bona revenja); crítiques a guerres
llunyanes i dolors pròxims; elaboracions
suggerents sobre la ciutat —Lleida—, i
sobre un barri —Balàfia—, «El barri
dels llençols», on les teles resplendents
com en un fotograma esdevenen «lite-
ratura de protesta», missatgers «entre
el poder i la intimitat». 

Txema revisa a Les cendres el con-
cepte d’originalitat en art (atenció al
judici sobre el geni dalinià), però
també utilitza la seua columna setma-
nal per convertir persones anònimes en
personatges literaris, en descripcions a
cavall entre el retrat figuratiu i la ficció
de qui els ha volgut retribuir la dignitat,
encara que siga en un món inventat.
Aquesta llibertat d’opcions dóna peu,
fins i tot, per anar fluctuant des de la
plena elaboració literària dels anome-
nats «Contes desembrals» a articles
que posen el dit entre costella i costella
dels marginats socials. I en fi, entre
aquells que millor reflecteixen les pas-
sions de l’autor, hi ha els articles sobre
músics i sobre música, música jazz
especialment, com el titulat «Tendresa
de fons», i on molt lúcidament i en una
atmosfera lírica, Txema Martínez Inglés
fixa un dels propòsits de l’escriptura, i
de l’art, en aquest cas de l’art de viure,
indestriable —si hom presta atenció—
d’aquell espurneig incessant que es
desprèn de l’aparença tranquil·la de
les coses: «Si la vida sonés sempre com
un compacte, seria avorridament previ-
sible i perfecta. De tant en tant, sona
com un vell disc de jazz, amb la ten-
dresa de fons de les copes, les conver-
ses i la remor del local on els músics
toquen un ritme etern. (...) I en el so de
l’agulla sobre el vinil, una remor de
boira, fum d’alguna cosa que es crema
en el nostre interior».

Maria Josep Escrivà

La frontera,
una terra desconeguda

L’assaig laboriós de Simona Skrabec
palesa el gran desconeixement que
tenim de la diversitat de les cultures
de l’anomenat territori geogràfic de
l’Europa de l’Est. Quelcom que de
vegades sentim molt allunyat, o veiem
molt proper. No podem oblidar la ide-
alització que van exercir alguns dels
intel·lectuals —molt impregnats, sobre-
tot, de la cultura vienesa— com Roth, i
ara Claudio Magris, a l’hora d’oferir
una visió unitària, culturalment parlant,
de l’antic Imperi Austro-Hongarès. En
canvi, Skrabec ens ofereix una altra
visió d’unes realitats no homogènies.
Kafka plantejava una realitat difícil,
heterodoxa i dissident. Dissident i no
homogènia de la història, de la literatu-
ra i de les nacionalitats de l’anomenat
espai centre-europeu. Skrabec és cons-
cient que la presència física ocupa un
espai real important —així ho palesa al
darrer capítol. Però el seu espai físic se
situa a la frontera, no pas al centre. No
se situa a Viena o a Budapest, sinó a
Praga, Trieste o Ljublijana.

El llibre planteja l’enorme trans-
cendència que des de finals del segle
XVIII assoleix l’alemany com a llengua
de l’administració i de la cultura de
l’Imperi, des del moment del decret
d’ensenyança obligatòria que l’empe-
radriu Maria Teresa va imposar. El lli-
bre àdhuc qüestiona la imposició de
l’alemany com a llengua «total» de
l’espai geogràfic, sense deixar, però,
per exemple, de tractar els problemes
que comporten els desplaçaments
forçosos i no forçosos de la minoria
alemanya a zones de parla no ale-
manya de l’Imperi —com ara a la
mateixa Eslovènia i Txèquia.

La minoria jueva, present a totes les
terres de l’antic Imperi, és una constant
al llarg de tot el llibre. És presentada
com un cas d’heterodòxia, dissidència, i

a la vegada d’assimilació. Representen
un cas particular, en el sentit que és la
primera minoria ètnica que adopta l’a-
lemany com a llengua de cultura i comu-
nicació per tal d’assolir la seva integra-
ció en unes societats que la rebutja.
Heterodòxia perquè és un poble diferent
dintre d’aquest magma diferenciat.
Dissidència perquè se situen al marge i
la llei els condemna a la marginalitat.
L’assimilació, un desig aconseguit, però
frustrat dramàticament. Anys després
totes les comunitats jueves del centre
d’Europa seran esborrades pel nazisme. 

Kafka i Nietzsche són els dos pèndols
que guien les cites de l’inici i del final
del llibre de Skrabec. Kafka planteja la
contemporaneïtat com el cas del timo-
ner perdut dins del magma de l’oceà.
La realitat s’ha transformat en un cami-
nar sense baranes. La cita de Nietzsche
esbossa, però, un aprenentatge: per a
estimar també s’ha d’aprendre. 

Els cops de martell són la hipòtesi ini-
cial de l’assaig de l’autora eslovena.
La pell o la superfície on s’han inscrit
els esdeveniments al territori eslovè és
la intersecció formada per les pressions
d’Orient i d’Occident, de l’Est i de
l’Oest. Tot això ha configurat una inter-
secció sobre el mapa d’Europa al llarg
dels intents de dominació fracassats. 

El llibre és un recorregut heterodox
d’una realitat que de vegades a nosal-
tres ens resta lluny, com ja vam poder
observar durant el transcurs de les
darreres guerres a l’ex-Iugoslàvia. El dis-
curs d’aquest assaig se situa a la fronte-
ra que rebutja les interpretacions acríti-
ques de les terres que abans formaven
l’Imperi Austro-Hongarès. Sense deixar,
però, de tenir-ho en compte, critica a
fons la idea unificadora, fruit d’una ide-
alització abstracta. Del que es tracta és
de repensar el concepte de frontera, no
només política, sinó també física, per
als estudis culturals o històrics.

L’assaig de Skrabec se situa en la
concreció de la història. D’una història
que, malgrat posseir només una dimen-
sió temporal, no és una abstracció,
sinó que consisteix en persones de
carn i ossos. L’atzar de la lluita és un
assaig on es combinen la història i la
literatura. És l’intent per capir les diver-
ses realitats, en plural, dels anomenats
espais geogràfics i culturals de
l’Europa Central. Un espai a la fronte-
ra de l’Europa Occidental. Un espai,
però, europeu al màxim.

Adrià Chavarria

Simona Skrabec
L’atzar de la lluita

Editorial Afers 
Catarroja - Barcelona - Palma, 2005
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La mirada inquietant
d’Anna Seghers

La injustícia
anglosaxona

«Totes aquelles ciutats, belles i anti-
gues, eren plenes de gent ensalvatgi-
da. Però una mena d’ensalvatgiment
diferent d’aquell que jo m’havia imagi-
nat». La frase pertany a Seidler, prota-
gonista i narrador de Trànsit, però
podria haver-la pronunciada l’autora,
Anna Seghers (Magúncia, 1900-
Berlín, 1983), quan fugia amb dos fills
cap a la zona no ocupada de França,
entre milers de refugiats que omplien
de misèria i pudor carreteres, places,
estacions, vagons de tren.

L’ensalvatgiment estrany i danyí d’a-
quella gentada impressionà l’escripto-
ra: veia com sovint la necessitat de
sobreviure s’imposava a qualsevol
valor moral. Els exiliats, tolerats en un
primer moment, es convertiren, des-
prés de maig de 1940, en «estrangers
hostils», molts d’ells internats en camps
de concentració. En una petita localitat
del sud de França, Seghers llegia La
Comèdia humana de Balzac i obser-
vava el tràfic de persones als cafès i
les cues impossibles davant les ambai-
xades: «Al Brûleurs des Loups de vega-
des hi trobes francesos autèntics. En
comptes de parlar de visats, parlen
d’estraperlades enginyoses».

Trànsit retrata les vides sempre provi-
sionals d’aquests refugiats: és la
novel·la de l’exili. Com l’autora, el per-
sonatge aconsegueix sortir d’Alemanya
i arribar a París: Seidler s’amaga en
Clichy, acollit per uns amics que, afor-
tunadament, no el van prendre per
nazi pel sol fet de ser alemany. Quan
la situació esdevé insostenible, emigra
cap al sud, fins a Marsella. En la ciutat
portuària, jueus, comunistes, republi-
cans espanyols, desertors i intel·lectuals
d’arreu d’Europa peregrinen d’un con-
solat a l’altre rere els documents
imprescindibles per escapar a Mèxic,

Brasil o Estats Units, destinacions més
segures que el vell i estimat continent.

Les identitats es dissolen cada vega-
da més: a l’abandó del lloc d’origen,
la llengua i la família, s’hi afegeix la
urgència de partir de nou: res de sòlid,
constant ni ferm a què aferrar-se. Per
sobreviure en la tediosa espera entre
un passat de persecució i mort i un
futur incert, cal mimetitzar-se amb l’en-
torn, adaptar-s’hi. Seidler, orfe, des-
plaçat, representa la solitud absoluta:
no té ningú, viu el present més imme-
diat. La seua personalitat és imprecisa,
borrosa, tot allò en què podria reconèi-
xer-se ha desaparegut, fins i tot assu-
meix per atzar el nom de Weidel, un
escriptor que s’ha suïcidat a París. El
recurs no és gratuït perquè Seghers
crea, a partir de la confusió, una trama
perfectament integrada en aquesta
existència insegura, passatgera: en un
temps d’absències, escassesa i false-
dats, dos homes s’enamoren de la
mateixa dona, alhora que ella busca
un tercer, el novel·lista mort.

La mirada d’Anna Seghers inquieta
perquè mostra un món desolat, sense
principi ni final, en trànsit cap a un més
enllà —real i simbòlic— desconegut i
pertorbador. Malgrat la militància
comunista de l’autora (va ser presiden-
ta de l’associació d’escriptors de la
RDA des de 1952 a 1978), el marxis-
me no sembla haver deixat massa
empremta en els seus escrits, almenys
no en aquesta ficció, d’ambient quasi
nihilista: sense futur, creences ni espe-
rança, les vides transcorren a ritme
d’una burocràcia absurda i inhumana.

Anna Seghers, pseudònim de Netty
Reiling, renegà de la seua família
jueva ortodoxa i benestant, i simpa-
titzà amb les idees socialistes, motiu
pel qual hagué d’exiliar-se d’Alemanya
l’any 1933. Després de la Segona
Guerra Mundial, torna a Berlín i s’ins-
tal·la en la zona soviètica. A l’autora,
que va rebre als 28 anys el prestigiós
premi Kleist, la fama li arribà el 1942
amb La setena creu. El 1944 publica
Trànsit. El gran reconeixement literari
que obtingué a la RDA contrasta amb
l’ostracisme a què va ser condemnada
a la RFA: Seghers mai no va criticar en
públic el règim de Stalin ni cap altre
govern comunista. Des dels anys noran-
ta es revisa l’obra d’aquesta metòdica
escriptora de personalitat complexa i
mirada inquietant.

Arantxa Bea

Anna Seghers
Trànsit

Traducció de Joan Fontcuberta
i postfaci de Christa Wolf

RBA La Magrana, Barcelona, 2005
265 pàgs.

Ernö Zeltner 
Sándor Márai 

Traducció d’Elisa Renau  
PUV

València, 2005  
211 pàgs.

Avesat a l’oblit i a l’isolament, al
Diario de lecturas de l’escriptor Alberto
Manguel trobe l’anotació següent: «Los
antiguos anglosajones permitieron que
los edificios romanos se derrumbaran y
luego escribieron elegías a las ruinas.
¿Otros ejemplos? (...) la novela poli-
ciaca inglesa de los años treinta;
Joseph Roth y Sándor Márai (...) todos
esos intentos de recapturar el pasado
tienen una honda calidad elegíaca».

Potser trobem aquí una explicació al
fet que Sándor Márai, poc abans de
morir, es negués a acceptar totes les pro-
postes abellidores que, a mena de «des-
greuge», li arribaven des d’Hongria.
Com escriu l’autor, tenia la sensació que
pretenien recuperar-lo, «convertirlo en
un monumento». 

Márai havia passat «más de media
vida lejos de su patria húngara», però
ni la distància ni la persecució de la
seua obra —censurada i proscrita
durant molts anys— van minvar mai
l’estima i el respecte que sentia per
Hongria i «permaneció fiel tanto a ésta
como a su lengua materna, el húnga-
ro», conta Zeltner. 

L’època convulsiva que va viure
Márai és també la que Soma
Morgenstern retrata a Fuita i fi de
Joseph Roth, on reconstrueix la fugida
i el pelegrinatge de tants escriptors,
com ara Stefan Zweig, Robert Musil,
Thomas Mann i el mateix Roth.
Aquesta «estranya forma de vida»,
amb les maletes sempre preparades,
va ser també la de Márai. 

Viatger i aventurer de mena, en un
principi, concretament en el període
d’entreguerres, es va moure per
Europa per plaer. Li van atraure sem-
pre França, Itàlia i Rússia, entre d’al-
tres països. Anys després de la Segona
Guerra Mundial, i amb els soviètics a
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casa seua, la partença esdevingué
indefugible i traumàtica: la desbanda-
da imperiosa també l’afectaria.

Just acabada la contesa, Márai va
viatjar per Suïsa, Itàlia i França i va
tornar a Hongria «profundamente
desengañado de ese “Occidente” tan
cambiado». Finalment, l’any 1952 es
va exiliar als Estats Units, des d’on,
abans de morir, i sense lloc per a la
paraula terrible «nostàlgia», va escriu-
re: «A lo largo del cuarto de siglo
pasado no hubo apenas ningún día o
noche en que no pensara en Hungría:
siempre con solidaridad y conciencia
de mi responsabilidad. Pero jamás he
sentido nostalgia». 

Aquell era un final massa amarg per
a un home que des de ben jove havia
traçat un camí d’anades i vingudes con-
tínues. Tot amb tot, la vida de Márai
havia estat plena de grans moments: va
conèixer l’èxit d’un escriptor reconegut
i la popularitat d’un periodista anhelat,
en tant que corresponsal dels rotatius
més prestigiosos de l’època. Com és
possible, doncs, que la vida de l’autor
hongarès que més autobiogràficament
va escriure continue desconeguda i
laberíntica en alguns aspectes? Aquest
punt de partida i paradoxa és alhora
obstacle i alè per a l’autor del llibre.
Zeltner ens diu que molt sovint el caos,
i en ocasions la tragèdia, van omplir
les circumstàncies humanes, artístiques
i polítiques de l’existència de Márai:
«esa personalidad reservada, quien
cubrió también con un velo muchas de
las circunstancias de su vida que sólo
quiso mostrar ocasionalmente».
Aficionat com era Márai a donar pis-
tes intencionadament falses en els seus
llibres, Zeltner en segueix el rastre per
sobre de les dificultats. Potser per això
ha reconstruït les passes de l’escriptor
hongarès com una aventura més que
literària. 

En aquest trencaclosques agredolç,
Zeltner perfila i enllaça aquells avatars
i esdeveniments que van fer de la vida
de Márai una aventura en sessió contí-
nua, gairebé fantàstica, i alhora una
desventura itinerant, una realitat cala-
mitosa i trista. Dins d’un relat atraient i
sinuós, de prosa elegant i traducció
encertada, la tenacitat i la creativitat
de Zeltner l’han dut a transmetre en
estat pur la voluntat i la força de Márai
i a encomanar al lector una admiració
i un entusiasme sincers. 

Lourdes Toledo

Dietari
d’un camí interior

L’any passat es va commemorar el
centenari del naixement de Joan
Coromines i el cinquantenari de la
mort de Carles Salvador, tots dos lin-
güistes i excursionistes, de la mateixa
manera com el 2002 fou el de la cele-
bració de L’any Verdaguer, «un viatger
que respirava universalitat i pioner de
l’excursionisme català». Si esmentem
això és perquè, sens dubte, La via de
la Plata (la segona part, diguem-ne,
del seu pelegrinatge a Sant Jaume,
després de l’excel·lent i emotiu Camí
de Fisterra, 2003) de Vicent Pitarch
(Vila-real, 1943), ve a resseguir les
passes de tots tres escriptors.  

Una qüestió, però, es fa molt evident
des del principi: ara l’autor deixa de
contar les seues experiències en prime-
ra persona per esdevenir un narrador
extern que relata les vicissituds i expe-
riències del Tom Majoral (nom en la fic-
ció del company de senda Toni Fibla) i
del Viader (l’alter ego del mateix
Pitarch). Un recurs que no fa sinó ator-
gar-li un caràcter alhora més «narra-
tiu» i més distant quant al punt de vista
de l’acció. A més, si bé els topònims
són reals, en canvi tots els noms dels
personatges han estat «ficcionats».

El llibre està estructurat seguint, com
no podia ser altrament, una estructura
cronològica i espacial, però volguda-
ment desordenada a causa dels dos
viatges fets en anys diferents: la sego-
na, després d’una introducció titulada
«De retorn al passat», es titula «Camí
d’alzines i d’estepa» (on s’esmenta
com durant quatre dies van caminar
sota els boscos esponerosos d’alzines
d’Extremadura) i s’inicia el 20 de juliol
a Sevilla; la tercera, «La deriva com-
postel·lana», iniciada ja a Zamora des
del 10 d’agost; la quarta, que narra ja
el segon viatge, «El tram decadent de
la Via de la Plata», on es parla del dur

desert que es troba després de l’em-
bassament d’El Tajo i datada des del
31 de juliol des de Zamora a Astorga,
i la cinquena i darrera, «Dins l’òrbita
de la Via Làctia», des del 5 fins al 14
d’agost i des d’Astorga fins al punt
final de Sant Jaume, que serveix alho-
ra de reflexió final.

En totes aquestes parts Pitarch ens
posa de seguida de manifest, des de la
primera línia fins a la darrera, que la
seua experiència de caminant, el
Viader acompanyat per l’amic
Majoral, és una experiència alhora
dolorosa i plaent, alhora volguda i
intensa. I ho fa amb un estil dinàmic,
senzill i planer, amb un acurat però
equilibrat registre lingüístic i amb una
amenitat ben encisadora. Aquest, més
enllà del que es pogués pensar, no és
un llibre sols per als amants del sende-
risme o per a tots aquells que cerquen
a la muntanya o a les dreceres de qual-
sevol turó el pur entreteniment domini-
cal. No. 

Al darrere de tot hi ha un seguit de
motius i de raons ben profunds, com
molt bé s’encarrega Pitarch de dir-nos-
ho a cada pàgina i a cada passa, o a
l’inrevés. Un llibre, doncs, caminat men-
tre s’ha escrit i viscut mentre s’ha con-
vertit en mots ordenats a través dels pai-
satges i les experiències personals. Uns
mots que el lector corroborarà quan s’a-
vese a la pols i al fang que desprenen
les seues pàgines, on trobarà emprem-
tes d’altres escriptors que, des de l’edat
mitjana, han fet el pelegrinatge a
Compostel·la com una mena de deure
ritual, com si la fe profunda, el suposat
designi diví o una mena de repte per-
sonal els ho exigís. Un llibre que, per
descomptat, farà gaudir d’una bona
dosi de recàrrega espiritual a tots
aquells que vulguen aproximar-s’hi cer-
cant-hi passió pel camí, pel retrat de
gent i de pobles, llums d’albades, soli-
daritat i dèries a cor què vols, i alguna
que altra queixa per les oneroses i
lamentables representacions que oferei-
xen algunes persones que no tenen cap
dret a dir-se pelegrins. 

Un segon llibre d’un pelegrí, doncs,
ordenat amb la rauxa dels mots i cosit
amb les empremtes del camí, de l’es-
perit i dels peus. Una obra, profunda i
entretinguda, que recomano ben sin-
cerament a tots els excursionistes de
l’ànima.

Manel Garcia Grau

Vicent Pitarch
La via de la Plata

Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Barcelona, 2005

160 pàgs.
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Una història
envoltada d’històries

L’obra que tenim a les mans és una
crònica de gran abast que integra
milers de dades i les interpreta des de
la contemporaneïtat. I és que narrar
més de 1.200 anys d’història conden-
sada en poc més de 500 pàgines és
un gran repte amb final més que reei-
xit, perquè llegint-la gaudim d’una
«gran» història de la llengua catalana,
de tota la seva comunitat lingüística
catalana (País Valencià, Illes Balears,
Catalunya, Andorra, Franja d’Aragó,
Catalunya Nord, ciutat de l’Alguer),
expressada en un llenguatge planer i
accessible, amb un rerefons històric
didàcticament orientador tant per a
estudiants universitaris com per a qual-
sevol lector que estigui mínimament
interessat en l’evolució de la llengua
catalana. Els autors han volgut contras-
tar la dinàmica social, que determina
els canvis en la comunicació —en les
formes, els hàbits verbals i les mentali-
tats— i l’evolució pròpiament lingüísti-
ca. Vegeu, per exemple, el capítol VII
(pàg. 265), o també el capítol XII (pàg.
485), sobre els factors que expliquen
l’inici de la codificació.

Vegem, però, si el plantejament his-
toriogràfic és prou coherent amb els
principis metodològics exposats en el
primer capítol. Sempre he trobat a fal-
tar, en les diverses obres d’història de
la llengua catalana publicades fins
ara, un capítol dedicat exclusivament a
la metodologia de treball de la matèria
en qüestió, en què s’expressin els
objectius, els límits i els conceptes
bàsics de la disciplina i es presentin els
lligams amb les disciplines connexes,
un capítol pròxim a l’assaig, molt
didàctic i aclaridor, on es parli de l’ob-
jectiu de la història de la llengua, on es
faci una reflexió sobre la llengua. Els
autors estableixen les definicions de
canvi lingüístic, interferència, diglòs-
sia, llengua majoritària i minoritària,

llengua dominant i minoritzada, subs-
titució lingüística… per finalment deli-
mitar-nos les dimensions de la discipli-
na: la dimensió científica (veritat i
mètode), la dimensió ideològica
(interès i compromís inevitables d’in-
tervenció sobre el present) i la dimen-
sió textual (la història sotmesa a les

possibilitats i limitacions del maneig de
la paraula), perquè la «tasca d’histo-
riar no es pot reduir a la contarella de
coses pretèrites. Hi ha d’haver quelcom
més. I aquest quelcom més l’aporta l’in-
vestigador, que parteix d’un conjunt de
conviccions, de creences i interessos
presents i d’una certa tècnica de lectu-
ra i interpretació dels fets. És a dir,
l’historiador projecta sobre les dades
unes idees prèvies i un mètode per a
relacionar fets». Per tant, l’historiador
total, objectiu i imparcial mai no ha
existit, perquè no és possible historiar
sense una certa afecció envers l’ob-
jecte historiat.

Els capítols, llevat del primer, tenen un
epígraf que emmarca l’espai i el temps
de l’etapa estudiada, un apartat en què
s’analitza el context polític, social,
econòmic, institucional i ideològic, s’hi
examinen els diversos usos lingüístics,
els canvis sociolingüístics, la llengua
oral i escrita, la producció literària, les
mentalitats i les actituds lingüístiques.
També hi ha una taula cronològica que
permet visualitzar a vol d’ocell la inte-
racció entre les dades lingüístiques de
cada període i els factors evolutius polí-
tics, socials, culturals i literaris.

L’objectiu final d’aquesta obra no és
exclusivament el compendi de dates,
topònims, títols, noms personals…, ni
tampoc de manera exclusiva un cúmul
d’arguments i reflexions que revisin el
passat des del present, sinó un tracta-
ment ponderat de dades vistes des dels
diversos eixos disciplinaris i que tenen
com a fil argumentatiu l’anàlisi del pas-
sat, per tal de fonamentar de «manera
crítica» l’afecció —sense complexos—
per la llengua catalana. Una obra que
explica i raona milers de fets aparent-
ment inconnexos de la vida lingüística
catalana.

Joan Abril Español

Antoni Ferrando i Miquel Nicolás
Història de la llengua catalana

Ed. Pòrtic, Barcelona, 2005 
Col·l. «Biblioteca Oberta», 20 

536 pàgs.

UNA ALTRA VISIÓ DE L’ACTUALITAT DE
CATALUNYA
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Modernitat líquida,
sociologia gasosa

Bona part de la sociologia actual
—almenys, de la més difosa i aclama-
da— és una confusa barreja de des-
cripcions empíricament justificades,
opinions intuïtives més o menys engin-
yoses i afirmacions no fonamentades
—si és que no palesament falses. El lli-
bre que ara publica la Universitat de
València és un bon exemple de tot això
i, per tant, de l’estil avui dominant en
la disciplina. Cal dir, d’altra banda
—Bauman és un sociòleg força bo—,
que en aquest cas la dosi de descrip-
cions amb fonament i d’opinions engin-
yoses és relativament alta. Tal i com
està el pati, això és més que prou.

El llibre és una mena d’entrevista. Una
entrevista pausada, desenvolupada a
través del correu electrònic i no en una
trobada cara a cara. Això possibilita
que, sovint, l’elaboració dels arguments
adquiresca un to més d’assaig que no
de conversa. Prou reeixit, al cap i a la
fi: el text que en resulta és breu, llegidor
i no és superficial.

El discurs versa sobre la noció d’iden-
titat. Sobretot la identitat territorial (local
i nacional), però també la lligada al tre-
ball, a les relacions sentimentals, a les
creences religioses, etc. Hi ha un esque-
ma heurístic que es repeteix sovint, amb
dos components: en primer lloc, la tesi
que la preocupació per la identitat s’ha
intensificat quan la classe social i la ciu-
tadania republicana han perdut força
com a referències; en segon lloc, l’afir-
mació que la identitat esdevé problemà-
tica des del moment que no ve imposa-
da, és a dir, quan és l’objecte d’una
elecció precària i incerta.

La repetició d’aqueix esquema per-
met que la problemàtica de la identitat
aparega com a novetat. Els clàssics de
la sociologia, diu l’autor, no van tenir
motius per a ocupar-se’n. No n’estic tan
segur: va ser Durkheim qui mantingué
que la finalitat de l’educació a França
havia de ser la de formar francesos, i la
idea no era en absolut secundària a la
seua obra. La pluralitat d’identitats és
ara molt gran, hi afegeix Bauman, tot
citant la inquietud d’Agnes Heller pel
fet de ser alhora dona, hongaresa,
jueva, nord-americana i filòsofa. La
identitat és un «jo postulat», remarca
Bauman, triat més o menys voluntària-
ment entre diferents possibilitats, la
volatilitat de les quals és una caracte-
rística del present. Aquest darrer punt li
permet connectar la qüestió de la iden-
titat amb la seua metàfora més general,
la de que el nostre és un temps de
«modernitat líquida», en la qual «el
món que ens envolta està dividit en
fragments pobrament coordinats men-

tre que les nostres vides individuals
estan tallades en una successió d’episo-
dis mal connectats» (pàg. 25).

Hi ha un munt de coses ben vistes en
el llibre. Per exemple, que la identitat és
un problema real, per bé que difícil de
copsar. Això és molt superior a l’habi-
tual desqualificació sumària de tota
qüestió identitària com a regressió pri-
mitiva. Hi ha també molts comentaris
assenyats: «...una nació sense estat
forçosament se sentiria insegura pel
que fa al seu passat, inestable en el seu
present i incerta quant al seu futur i, per
tant, es veuria condemnada a una
existència precària» (pàg. 36). I obser-
vacions pertinents sobre la crisi del
model fordista, la substitució de l’explo-
tació per l’exclusió com a estructura
bàsica de la desigualtat social, el
reforçament de les dinàmiques d’exclu-
sió per l’acció de la majoria satisfeta,
etc.

L’altra cara de la moneda: les conces-
sions a tòpics de moda no estan absents.
És curiós, per exemple, que tot siga
líquid i inconstant en el discurs de
Bauman excepte la globalització, tan
determinista com un eclipsi de sol. El joc
de personalitats als xats és presentat
com a model d’una situació social en
què les identitats «són per vestir-les i mos-
trar-les, però no per retenir-les i guardar-
les» (pàg. 122); és a dir, tan real o més
que la realitat mateixa... Etc., etc. 

Torne al principi. Com calia esperar
d’un sociòleg d’avui, al llibre hi ha de
tot. Més d’aprofitable que no de rebut-
jable, tot s’ha de dir.

Zygmunt Bauman 
Identitat: Converses amb Benedetto Vecchi 

Traducció de Librada Piñero 
PUV, València, 2005 

134 pàgs.

Vespres de mort a Gandia
(1500-1550)
Francesc Pons Fuster

Dic que tot es queda 
sempre. Poemes inèdits 
de Joan Climent

València a l’escola.
Memòria i testimoni
AA.DD.

Vint anys amb la cultura
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Vaig aprendre a llegir molt tard, als vuit o nou anys. Les monges trinitàries al parvulari de les quals em dugueren —un
parvulari molt sui generis, amb un jardí ple de gàbies de conills, i un galliner curull d’aviram que jo contemplava exta-
siada— avisaren a ma mare de les meves dificultats. Elles ja no podien més, havien fet tot tipus d’esforços perquè apren-
gués almenys una lletra, la «m». Volien que escrivís «mamá» per felicitar a ma mare el Día de la Madre, però es veu que
tot fou inútil i es declararen vençudes i exhaustes. Aleshores, a casa, em posaren un professor particular supervisat per
la senyora àvia, que assistia a classe, tot passant el rosari. 
El professor, don Joan, un mestre a l’antiga, va dictaminar que no llegia perquè no em passava pels nassos. Beneita, el
que es diu beneita, no ho era; una mica distreta, sí. Ell em va ensenyar, en un parell de dies, no sols que «m» i «a» feien
«ma», sinó també com s’aplegaven la resta de síl·labes. Però em vaig posar malalta, potser de l’esforç. Vaig tenir unes
angines terrorífiques, d’aquelles que decidien als metges a operar-te d’urgència de les amígdales, i vaig estar quasi un
mes sense anar a l’escola, on tenia moltes amigues. Aleshores, com que ja sabia llegir, vaig decidir escriure-les. 
Les cartes se les emportava la mainadera que acompanyava el meu germà, i les meves amigues em contestaven. Sor
Antònia, la mestra de classe, que era una dona força intel·ligent, es va adonar de seguida que podia rendibilitzar
pedagògicament aquella fal·lera epistolar que m’havia agafat, que havia agafat igualment les meves companyes, i dedi-
cava una bona estona del dia a la redacció. «Querida amijita: Deseo que te encuentres mecor y que no te tengan de
operar de las mígdalas...», m’escrivia la meva íntima, la Linou, i per sobre de la seva lletra la monja corregia: «amigui-
ta, mejor que no te tengan que operar de las amígdalas».
Amb aquests antecedents s’explica —em penso, molt bé— la meva afecció al gènere epistolar. Una afecció que comença
literàriament amb Te deix, amor, la mar com a penyora, recorre les meves novel·les ja publicades i torna a aparèixer a
la que encara és inèdita, L’estiu de l’anglès.
És cert i segur que, com deia Gil de Biedma, després dels dotze anys no ens succeeix res que tingui importància.
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Tal i com passa amb la majoria dels
grans escriptors, l’obra literària de
Carme Riera està entrecreuada per un
seguit de temes i tècniques narratives
que l’entortolliguen tot transitant d’un lli-
bre a l’altre. El tema del doble, l’ús de
la carta, el viatge com a mitjà indis-
pensable per al descobriment de la prò-
pia subjectivitat de les protagonistes,
l’acurada documentació històrica per
barrejar dades reals amb trames fictí-
cies, la presència de la literatura dins la
literatura són, entre d’altres, alguns dels
materials que l’autora fa servir per
construir la bastida sobre la qual es
desenvolupa la vida dels seus perso-
natges. Ara m’interessa, però, desta-
car-ne especialment un de concret, per-
què crec que d’ell se’n deriva la con-
cepció del món que ens transmet la
narrativa rieriana. Em refereixo a la uti-
lització del que Mijail Bajtin va encun-
yar sota el lema «discurs polifònic», a
partir del qual es dibuixa una realitat
polièdrica —una sensació d’inestabili-
tat i perpetuum mobile—, impossible
d’abastar des d’un punt de vista únic.

Els procediments narratius que Riera
fa servir per expressar aquesta polifo-
nia desestabilitzadora són fonamental-
ment tres: l’ús de la carta, que compor-
ta la presència d’un narratari intern; la
transmissió de la història des de pers-
pectives situades en diversos punts de
l’espai i del temps, i l’apel·lació al lec-
tor/a per tal d’involucrar-lo en el desen-
llaç de la faula narrativa.

L’ús de la carta el trobem ja a la pri-
mera de les narracions de Riera, Te
deix, amor, la mar com a penyora
(Barcelona: Laia, 1975), un conte que

blança, i l’autora deixa en mans del lec-
tor/a l’opció de quedar-se amb una ver-
sió dels fets o amb l’altra, o, fins i tot,
amb cap de les dues, il·lustrant així que
els esdeveniments mai no poden ser
explicats de manera objectiva: sempre
es despleguen manipulats pel discurs
subjectiu de qui parla en cada moment.
Com a conseqüència, la veritat o false-
dat d’un fet viscut per altri esdevé un
producte dialògic amb el grau d’accep-
tabilitat que qui escolta vulgui atorgar-li.

Aquesta idea que mai no podem
arribar a posseir la «veritat», sinó com
a màxim una suma de «veritats», deri-
vades de les successives reelabora-
cions discursives dels fets i del grau de
credibilitat que hom vulgui admetre, és
present a tota la narrativa rieriana, i es
fa palesa a Dins el darrer blau
(Barcelona: Destino, 1994), Cap al cel
obert (Barcelona: Destino, 2000) i La
meitat de l’ànima (Barcelona: Proa,
2004), al meu entendre, les tres millors
novel·les de l’escriptora.

Dins el darrer blau està situada a la
Mallorca de les darreries del segle XVII
i narra la història del processament i
condemna a la foguera dels jueus con-
versos mallorquins, víctimes de l’últim
Auto de Fe, que va tenir lloc a les
Balears l’any 1691. Pel que fa als fets,
no podem parlar aquí d’un final obert
a diverses versions, ben al contrari, es
tracta d’un desenllaç tràgic, no suscep-
tible de ser entès d’una altra manera.
No obstant això, sí que trobem aspectes
sobre els quals les lectures tampoc no
poden ésser unívoques. Per exemple,
la interpretació que hom pot fer del
que passa a l’interior d’alguns dels per-

Discurs polifònic, realitat polièdrica, 
un tret característic a l’obra de Carme Riera

ha esdevingut un clàssic de les nostres
lletres, després de més de 40 edicions,
renovades any rera any. En aquest
relat, la protagonista —el nom de la
qual no hi figura— escriu una llarga
missiva a la persona amb la qual ha vis-
cut el seu primer i més intens enamora-
ment, per tal de deixar-hi constància
escrita d’aquella bella i dissortada
història, ara que, a punt de tenir el pri-
mer fill, el pressentiment que morirà a
l’infantament l’aboca a manifestar la
seva veritat més pregona. El conte
queda aquí, en suspens, sense aclarir
què passà al part. El desenllaç, però,
ens arriba per un altre camí, quan des-
cobrim que el destinatari de la carta —
del testament sentimental de la protago-
nista— no és un home, com pensàvem
mentre llegíem, sinó una dona anome-
nada Maria. La «realitat mental» que
hem anant construit al llarg de trenta
planes s’ensorra, doncs, a l’última línia.

Quan, dos anys després, Riera va
publicar Jo pos per testimoni les gavi-
nes (Barcelona: Laia, 1977), els lectors
ens vàrem trobar per sorpresa que
Maria explicava, des d’un punt de vista
ben diferent, tot el que havia succeït a
Te deix… El desenllaç, igualment frus-
trat i frustrant, té aquí unes altres impli-
cacions encara més inquietants des del
punt de vista de la realitat polièdrica
que vol plasmar Riera, la més pertor-
badora: aquella gloriosa escena d’a-
mor, el record de la qual ha omplert de
sentit la vida de Marina —ara sí que
se’ns revela el nom de l’escriptora del
primer relat—, mai no va succeir. 

La segona veu qüestiona la veu de la
primera amb el mateix grau de versem-
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sonatges, sobretot de Gabriel Valls, el
rabí, un dels caràcters rierians més
complexos i ben dibuixats. Valls, que
davant el tribunal declara que «ser
jueu és no poder deixar de ser-ho»,
malgrat els turments esfereïdors que
l’esperen, dins la solitud de la cel·la
«se’n penedeix», se sent culpable del
fracàs, d’haver empès els seus cap a la
foguera i està convençut que Adonais
l’ha abandonat… ¿Morirà, doncs, cre-
mat per una fe en la qual ja no creu?
S’ajusta aquesta reacció final a la con-
ducta que el personatge ha mantingut
al llarg de tota la novel·la? Hem d’ac-
ceptar el seu discurs final com a defi-
nitiu, tot negant així la motivació cen-
tral de tota la seva vida? O és només
una prova per mostrar que defallir
forma part de la pròpia condició
humana? Sigui com vulgui, Riera deixa
Valls en mans del seu monòleg interior,
al si d’unes paraules mai no dites i que
ningú no ha pogut escoltar. El perso-
natge, doncs, es dissol en l’alteritat
d’un enunciat, ben diferent del que ha
produït fins llavors, i que anticipa con-
cepcions més incertes del món i del
més enllà, a través del qual pot establir
una relació dialèctica amb nosaltres.

Per contra, a Cap al cel obert, la
novel·la ambientada a la Cuba colo-
nial al voltant de 1850, la superposi-
ció dels discursos dels diferents perso-
natges permet a Riera enfocar els
mateixos fets històrics, les actituds i
comportaments dels protagonistes de
la ficció narrativa des de perspectives
molt diverses. Però és l’atzar més que
la voluntat o les conviccions dels per-

sonatges que mou els fils de la història
i res acaba com era previsible. Per
paga, l’anomenat «epíleg prescindi-
ble» —que, evidenment, no ho és—
representa un altre gir a la rosca del
desenllaç final, que queda al caprici
interpretatiu del lector.

Al capdavall, però, és a La meitat de
l’ànima on Riera reclama amb més
intensitat la participació de qui llegeix
per tancar la construcció del discurs
narratiu. Si el lector/a —autèntic narra-
tari de l’escrit de la protagonista— no
hi entra, en el discurs coral dels perso-
natges, la novel·la perd el seu objectiu,
la seva raó de ser explicada.

Sobre el canemàs, del que sembla
una vulgar història d’adulteri, Riera

aborda el tema de la recerca de la
identitat de l’escriptora-protagonista,
mitjançant la recuperació de la memò-
ria personal de la seva mare, inserida,
però, en la reconstrucció de la memò-
ria col·lectiva de la postguerra espa-
nyola. Per aconseguir-ho, fa desfilar
per les pàgines del llibre un seguit de
personatges —alguns de reals, d’altres
ficticis— que reelaboren un passat
comú que, no obstant això, és explicat
cada vegada de manera diferent. Fa
servir com a procediment narratiu prin-
cipal el discurs polifònic per mirar d’a-
bastar les múltiples possibilitats d’inter-
pretació d’un cas particular que no pot
deslligar-se d’uns fets històrics viscuts
des de punts de vista més aviat oposats
que no complementaris. Al final, la
protagonista arriba a la conclusió que
cada cop en sap «menys coses», que
la reconstrucció del passat de la mare
és un immens puzle, que depèn només
de les paraules dels altres. Unes parau-
les que reflecteixen una realitat que
ningú no pot fixar de manera definitiva
i tranquil·litzadora. Per això li cal
seguir cercant, li cal continuar la recer-
ca fora de les pàgines del llibre, li cal
que el lector/a també digui la seva. 

El que ens proposa Riera a La meitat
de l’ànima va, doncs, encara més enllà
d’un problema d’identitat personal o de
recuperació de la memòria col·lectiva:
qüestiona la validesa del discurs indivi-
dual, de qualsevol discurs individual
que es construeixi aïllat, sense tenir pre-
sent el discurs dels altres.

Lluïsa Cotoner i Cerdó

Un llibre inèdit de Joan Fuster. Una col·lecció d’aforismes intel·ligent i

divertida, descoberta als arxius de l’escriptor

Altres edicions:

Joan Fuster, Judicis finals
DDAA, A propòsit de Joan Fuster 
Ferran Carbó (ed.) Joan Fuster, viciós de la lectura
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Ou sont
les vierges d’antan?
Carme Riera contista

Brutus és un home honorable? Alguns
estudiosos han posat la pregunta
d’Antoni al mig d’un debat epistemolò-
gic: tot lector-espectador de la tragèdia
shakespeariana sap que la frase té una
intencionalitat irònica. Llavors, si ningú
no pot caure en el malentès, com
podem parlar d’ironia? Per trobar una
resposta, caldrà suposar un lector
paradoxalment ingenu, que, tot i tenir
una cultura suficient per comprendre
l’acció i els personatges, pugui pensar,
si bé per un sol instant, que Antoni creu
en l’honradesa de Brutus. Ara bé, en el
pròleg del recull de contes menys ana-
litzat de Carme Riera, Epitelis tendrís-
sims, Aina Maria Sureda presenta els
relats que seguiran com si fossin els
resultats d’una recerca de camp basa-
da en l’observació i la transposició fic-
cional dels clients d’un hotel; a més a
més, una trobada amb una amiga les-
biana acabaria per corroborar l’e-
xistència dels personatges. En el
moment en què, en un assaig publicat
en una revista acadèmica americana,
trobem citada Aina Maria Sureda com
a prologuista d’un llibre de Carme
Riera, hem de convenir que, a la vida
real, hi ha lloc per a un «lector verge»
—d’aquí el títol villonià d’aquest arti-
cle— que no dubta de l’honradesa de
Brutus o de la sinceritat de Riera.
Tanmateix, si ens posem a reflexionar i
busquem les raons que han portat a
aquella citació tan desbaratada (si fem
el pas de l’advertiment al sentiment del
contrari, això és, del còmic a l’humo-
risme, tot seguint la terminologia piran-
delliana), haurem de constatar que
Epitelis tendríssims és l’únic recull de
contes de l’autora que no ha estat tra-
duït al castellà, i se’ns esvairan les
ganes de somriure: a qui trobi crípti-
ques aquestes consideracions, li dema-
no que tingui la paciència d’arribar al
darrer paràgraf d’aquest article. 

Per contra, si bé la força de versem-
blança de la narrativa de Riera pot
variar segons els graus de coneixement
dels seus lectors empírics, l’eix al voltant
del qual s’organitzen tots els seus reculls
és representat per la ironia, que troba
suport en la immissió d’elements de la
realitat, molt sovint vinculats al mateix
món professional de l’autora. A «Te
deix, amor, la mar com a penyora», la
narració que obre el llibre homònim (el
primer publicat per Riera, ara fa trenta
anys), la identitat de la persona estima-
da s’amaga darrere el «nosaltres» de la

narradora, i la revelació final de la seva
sexualitat topa amb les estratificacions
culturals del lector, que ha de tornar a
llegir el text tot canviant el propi codi
interpretatiu. Crec que tothom compar-
tirà amb mi aquesta lectura, però trobo
que l’aspecte més rellevant d’aquesta
estratègia narrativa —que altrament
podria explicar-se com una deformació
de les expectatives o com una senzilla

amplificació d’un Witz— rau en el seu
aspecte programàtic i en la capacitat de
l’autora d’enxampar-ne els límits, amb
una refinada juxtaposició entre ficció i
realitat. Doncs bé, per un costat hi ha la
continuïtat narrativa determinada pel
recull següent, Jo pos per testimoni les
gavines, que, ja des del decasíl·lab del
títol, s’imposa com a resposta al text
anterior, i ho serà de manera explícita
en el primer conte, on entren en escena
Carme Riera i el seu editor, interpel·lats
per una veu narradora que es presenta
com la destinatària de la carta de «Te
deix…». Per l’altre costat, tenim les
declaracions de l’escriptora a les entre-
vistes, on insisteix un cop i un altre en la
construcció tota literària de la seva pro-
ducció: remarco aquest darrer aspecte
perquè la negació del contacte amb la
realitat genera la incredulitat dels lectors
—que tendeixen a llegir-la com una
negació freudiana, això és, com una
doble afirmació— i, alhora, una certa
literaturització de la realitat mateixa.
Amb la qual cosa, si desvinculem aques-
tes declaracions del problema de la veri-
citat, podrem llegir-les com si fossin uns
microrelats. (El que més m’agrada és el
d’un senyor que, després de llegir «Te
deix» li fa els compliments, però li comu-
nica que hi ha un error greu de català,
ja que el nom de Maria, que surt al
final, hauria d’anar amb l’última vocal
accentuada). A Sis passejades pels bos-
cos de la ficció, Umberto Eco crea la
categoria de la desconjuntabilitat del
text per explicar com només algunes
obres faciliten un seguit de jocs d’inte-
racció que els permet transvasar-se a la
vida. I aquesta capacitat em sembla que
recorre en tota la narrativa breu de
Riera per arribar a desbordar, en algun
cas, fins a la novel·la.

Procedim amb ordre. A mesura que
ens apropem en el temps, els contes
s’omplen d’elements autobiogràfics on
la part més superficial l’ocupen els
noms dels personatges; al mateix
temps, la figura de l’escriptora enves-
teix espais textuals i paratextuals, dintre
les mateixes històries, o amb la funció
de recopiladora, editora o prologuista.
La nouvelle Qüestió d’amor propi, una
llarga carta de desamor, pot ser porta-
da com a exemple, atès que, si volem
donar fe a les paraules de Carme
Riera, un col·lega de la Universitat es
va voler veure identificat amb el desti-
natari del text. Tanmateix, aquí no hi ha
cap element positiu que ens remeti a
l’escriptora real, si no fos per la dedi-
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catòria inicial al seu marit. Altrament,
haurem d’apel·lar-nos a un text diferent,
Temps d’espera, un diari d’embaràs,
adreçat a la filla de l’autora, on el «tu»
tan característic, i tot orientat en aquest
cas cap al futur, s’alterna amb un
«nosaltres» del present. Deixo al crític
positivista la tasca de preguntar-se si el
presumpte culpable/víctima de Qüestió
d’amor propi és recognoscible en un
dels actors del meravellós teatre de tite-
lles en què es converteixen els perso-
natges de Temps d’espera. Jo m’estimo
més tornar als destinataris de les epís-
toles per assenyalar que a «Estimat
Thomas» (d’Epitelis tendríssims) l’agni-
ció conclusiva desvelarà que la carta
s’adreçava a  un gos, i a «La primera
vegada», un conte publicat dins Els
Marges l’any 1984, el «tu» era el qua-
dern en el qual la veu narradora escri-
via les seves notes. 

Del darrer recull de contes que Riera
ha publicat fins ara (i ja han passat tres
lustres!), Contra l’amor en companyia i
altres relats, vull extreure’n el que es
titula «Princesa meva, lletra d’àngel».
Un jubilat contesta a les cartes de pro-
paganda que li arriben signades amb
un nom de dona. És una publicitat del
tot tòpica i anodina, però l’home no en
vol admetre l’evidència ni tan sols quan
es presenta en persona a la seu de
l’empresa, i continua amb el seu deliri
autoreferencial —això és, amb la idea
que  la dona tingui un lligam familiar
amb ell—, passant de la melangia a la
invectiva. La narració fa somriure a
causa de la ingenuïtat del protagonista,
tot i que l’actitud de l’ancià contra l’a-
lienació del mercat de les petites ofertes
desperta la simpatia solidària que sol
generar tot personatge no homologat i
rebel. Però el text també ens porta a
una pregunta més lligada als mecanis-
mes comunicatius que dominen la
narrativa de Riera: no podria tractar-se
d’una burla afectuosa que l’autora
adreça al lector típic de la seva obra,
que s’arranja per destriar la realitat de
la ficció? Seré el primer a reconèixer
que una interpretació sense fils com
aquesta, més que agosarada, és inde-
mostrable. Tanmateix, la proliferació de
les fórmules metanarratives i la profusió
de noms d’escriptors contemporanis
m’empenyen a afegir algunes conside-
racions que s’encarrilen en la línia
d’una escriptura que es qüestiona a si
mateixa. És el cas d’«Això no és un
conte», on torna la idea que ja havia

estat de Calvino (a Si una nit d’hivern
un viatger…) de l’ordinador que pot
generar un nombre infinit de relats. I, a
«Confessió general», el text que clou el
recull, després d’acusar-se de crims i
d’abusos varis, la veu narradora decla-
ra: «Però tenc el ferm propòsit d’esme-
nar-me i dedicar-me en el futur de la
propera reencarnació únicament a
escriure sobre ocells i flors. Renunciï per
sempre més a l’enorme responsabilitat
que l’exercici de la novel·la comporta.
Em faré poetessa. Conrearé només l’è-
gloga, i eventualment, per encàrrec, l’e-
pitalami i la lloa».

Fa alguns anys vaig pensar que
aquestes paraules significaven el tan-
cament d’una contística epistolar per
fer el salt definitiu cap a la construcció
novel·lesca. Ara m’adono que el model
epistolar és una característica profunda
de tota l’obra de Carme Riera, i que el
canvi de gènere literari no afecta gens
ni mica la seva operativitat. I no puc
evitar de posar en relleu que, en les últi-
mes tres novel·les, l’ús de les cartes té
funcions cada cop més importants fins
a convertir-se, a La meitat de l’ànima,
en un centre argumental. Vet aquí una
citació de Carme Riera: «La meva con-
cepció del conte com a creació literà-
ria? Doncs, la creació literària que ho
supedita tot al principi d’economia».
L’univers de les darreres novel·les ha
demanat l’explosió i l’expansió del
nucli extremadament compacte i cohe-
sionat del conte. Però, després d’a-
quest bing bang, els elements des-
plaçats no han mudat la seva vertade-
ra natura, i l’escriptura irònica de l’au-
tora, en organitzar-se en una xarxa de
relacions molt més complexes, mostra
d’una manera encara més patent la
seva potència ontològica.

Sobre Carme Riera s’ha escrit una
sèrie molt llarga d’estudis i, en particu-
lar, tres monografies. No són el fruit de
la feina d’algun catalanòfil, sinó que
es tracta d’anàlisis de persones que
procedeixen d’altres especialitzacions
i que s’han dedicat a la producció de
l’escriptora amb entusiasme i, en molts
casos, també amb grans dificultats de
comprensió lingüística dels originals.
En fi, no es troba traça, en aquests
volums, d’un filòleg que procedeixi de
la catalanística. Vivim en un país de
ficció, potser?     

Francesco Ardolino
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Identitat, memòria, literatura:
les novel·les de Carme Riera

La mateixa Carme Riera distingia, en
una entrevista feta per Marta Nadal,
tres etapes en la seua producció: la ini-
cial, de to intimista i poètic; una sego-
na marcada pel distanciament irònic, i
la tercera, d’ambientació històrica,
inaugurada amb Dins el darrer blau
(1994). La distinció és perceptible per
part dels lectors i no necessita gaire
justificació; amb tot, però, cal evitar
entendre-la com una divisió en com-
partiments estancs. L’evolució d’estil i,
sens dubte, d’ofici no pot amagar els
elements de cohesió que doten d’unitat
l’obra de l’escriptora.

En aquest sentit, La meitat de l’ànima
(2004), la darrera novel·la publicada
per Carme Riera, representa la culmi-
nació perfecta de la trajectòria
novel·lística precedent i, alhora, la ver-
sió més extrema i despullada dels
temes distintius de l’autora. La indaga-
ció en la identitat del subjecte, la recu-
peració de la memòria, tant individual
com col·lectiva, i la reflexió sobre l’ac-
te d’escriure han estat els grans centres
d’interès de la novel·lística de Riera,
constants i sostinguts des d’Una prima-
vera per a Domenico Guarini (1981).
Antonio Gallego, l’escriptor ficcional
de Joc de miralls (1989), defineix la
literatura com un exercici de seducció,
en què l’escriptura s’entèn com a
construcció de la pròpia identitat en
relació tant a l’expressió del jo com a
la dependència de l’altre, el lector. Si
la construcció identitària del subjecte i
la seua necessitat de l’altre formen
part de la matèria narrativa de les
novel·les de Carme Riera i s’hi erigei-
xen com a metàfores recurrents de la
comunicació literària, a La meitat de
l’ànima ens trobem, més que amb una
intensificació del recurs, amb un salt
qualitatiu: ara ha pres per assalt no tan
sols la matèria de la narració, sinó
també la veu narrativa. L’ambigüitat
entre l’autora i la narradora —amb tot
d’informacions referides a aquesta
darrera, que és fàcil de relacionar amb
Carme Riera— i el fet que el narratari
siga el lector real, ja que és a ell a qui
s’adreça la narradora, representen un
trencament de nivells, amb la irrupció

d’instàncies extratextuals, l’autora i el
lector real, dins el text. Les protestes de
veritat de la narradora, reclamant con-
tínuament la condició real i no ficcional
de la història, tenen, tanmateix, l’efec-
te contrari i contribueixen a destruir
una —d’altra banda, ja impossible—
il·lusió de realitat. Tot plegat instaura
una dimensió obertament irònica, ja
que posa en evidència el contrast entre
el text i la realitat exterior (P. Ballart,
Eironeia. La figuración irónica en el
discurso literario moderno), i exhibeix
la condició ficcional de l’obra literària.
En les novel·les anteriors, les manifesta-
cions d’autoconsciència també consti-
tuïen un dels principals trets distintius,
amb, per exemple, les reflexions sobre
la literatura fetes pels mateixos perso-
natges que, no per casualitat, tenen
constantment professions relacionades
amb l’escriptura i desemmascaren els
mecanismes de la ficció. El registre epis-
tolar, marca de la casa, ha estat el
recurs privilegiat a l’hora d’encarnar la
metàfora de la comunicació literària,
aquella necessitat del lector que aparei-
xerà, aparentment despullada de qual-
sevol subterfugi, al final de La meitat de
l’ànima; però també la carta, en tant
que escriptura del jo, destapa l’artifici
del llenguatge, el fingiment, la literatu-
ra, en definitiva, com a espai de cons-
trucció de la identitat. En aquest sentit,
el capítol II de Cap al cel obert ofereix
una disecció perfecta de l’ús literari de
la carta, exercici de seducció i mirall de
l’ànima alhora. L’experimentació amb
el potencial discursiu de la narració
epistolar ha estat constant en la pro-
ducció de Riera, sobretot en la narrati-
va breu. Ara bé, a diferència del que
ocorre amb la darrera novel·la, l’enun-
ciació pròpia del format epistolar, tot i
que exhibeix un jo i s’adreça a un tu,
no força ni violenta el nivell textual. És
en aquest sentit que cal considerar La
meitat de l’ànima un exercici de virtuo-
sisme dins la trajectòria d’assaigs amb
les possibilitats de la veu narrativa
desenvolupada per l’autora.

L’exhibició de l’artifici literari, la mani-
festació de la condició literària dels tex-
tos, es deixa sentir també amb la profu-

sió de materials literaris amb què
Carme Riera aparella les novel·les per a
major fruïció d’un lector que també
entèn la literatura com un exercici de
cultura: els personatges d’Albert Camus
en la darrera obra i de Goethe i Bettina
Brentano a Joc de miralls, el model del
fulletó a Cap al cel obert... O l’experi-
mentació tècnica, que, d’altra banda,
possiblement és l’aspecte que acusa
majors canvis entre les novel·les inicials
i les posteriors. El protagonista indivi-
dual, la narració en primera persona o
amb un narrador extraheterodiegètic,
però amb focalització interna fixa en els
protagonistes, la fragmentació i la varie-
tat de modalitats discursives —cartes,
diaris, cròniques periodístiques, etc.—
d’Una primavera per a Domenico
Guarini i Joc de miralls, deixa pas, amb
Dins el darrer blau i Cap al cel obert, a
unes novel·les corals, sobretot en el pri-
mer cas, en les quals, la multiplicitat ja
no es construeix amb la juxtaposició de
formes discursives, sinó amb un impe-
cable joc de perspectives de narració.
La major exigència tècnica també es
deixa notar en la complexitat d’unes
estructures sòlidament travades i amb un
domini exemplar de la intriga. La nou-
velle Qüestió d’amor propi (1987), que
fa servir el format de la carta-memòries,
es troba tècnicament més a prop dels
contes que de les novel·les, cosa que
resulta bastant normal des del punt de
vista de l’adscripció genèrica. La darre-
ra de les novel·les publicades fins ara
per Riera, La meitat de l’ànima, no
representa, de cap manera, el retorn a
un model de novel·la de menor comple-
xitat tècnica; el to de complicitat, de
confidència compartida amb el lector,
de conversa íntima propi de la primera
etapa de l’escriptora és ara depurat,
estilitzat, precisament perquè és domi-
nat per l’evidència de l’artifici.

La ironia pròpia de l’autoconsciència
imposa una distància que afecta única-
ment el codi, les convencions literàries,
la il·lusió mimètica; de cap de les mane-
res, doncs, podem fer extensiu el relati-
visme irònic a l’àmbit de la història.
Riera no creu en la gratuïtat de la lite-
ratura; la reivindicació de la memòria
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dels vençuts i dels perseguits la fa des
d’una adhesió completa al drama dels
personatges, des de l’obligació moral.
«La memòria és l’ànima de les perso-
nes» (pàg. 168) afirma la narradora de
La meitat de l’ànima, és a dir, la memò-
ria és un tret bàsic conformador de la
identitat, tant personal com col·lectiva.
Per això, la recerca dels orígens de la
protagonista es vincula amb la recupe-
ració de la memòria de les víctimes del
franquisme, des del compromís ètic de
retornar la veu als que han hagut de
viure en silenci. Idèntic compromís soli-
dari amb els vençuts el trobàvem a Dins
el darrer blau, en relació als jueus
mallorquins i amb una expressa petició
de perdó per part de l’autora, i a Cap
al cel obert, amb el flagrant contrast
entre els ahir jueus perseguits i avui
esclavistes que reprodueixen amb els
negres la mateixa relació de poder de
la qual ells havien estat víctimes.

La percepció per part del lector de la
unitat profunda i, al mateix temps,
d’una marcada evolució en la trajectò-
ria de Carme Riera, la clara impressió
que cada obra s’ha d’entendre en rela-
ció de continuïtat i d’oposició a les
obres precedents, imposa a hores
d’ara, a l’espera del pròxim llibre de
l’autora, una expectativa que resulta de
la sensació que ja ha esgotat les possi-
bilitats expressives dels models que ha
anat esprement, esmenada per l’expe-
riència de sorpresa que, sense perdre
l’aire de família, sempre acompanya la
lectura de les obres de Carme Riera.

Carme Gregori
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La veu 
que no tomba

L’editor Curbet és un d’aquells resis-
tents que publica poesia sense cap
mena de suport, ni premi ni institució,
amb el risc necessari que cal per a l’e-
dició literària i descobrint veus d’una
personalitat singular.

Aquest és el cas del primer llibre de
Sofia Chiaraviglio, poeta i pintora ita-
liana resident a Girona que, amb l’edi-
ció bilingüe Circolarità, entra en la poe-
sia catalana amb la veu de Ricard
Creus. La compenetració entre poeta i
traductor és ben visible en la proximitat
d’ambdós textos, ja que la versió la
reforça amb un bon exercici de literali-
tat. Tal com passa en les bones traduc-
cions de poesia, el gest és un gest d’a-
mor al text, que neix directament de l’in-
terès que aquest provoca en l’autor. Cal
dir que el traductor ha mantingut sem-
pre una relació de primera mà amb la
cultura italiana, en primer lloc per haver-
hi residit molt temps, i pel seu contacte
amb Salvatore Quasimodo entre l’any
1956 i el 1957, així com per la seva
traducció sovintejada d’aquest poeta i
d’altres, tals com Pier Paolo Pasolini,
Ungaretti o Sandro Penna. 

De seguida entrem en un món poètic
estranyament febril, en què els afectes
es presenten en els límits. Alguna cosa
del tall provocador de Dickinson hi ha
en aquests versos que, tanmateix, tenen
una força molt personal. Des de la figu-
ra del pare i la seva desaparició, la veu
poètica busca el sentit en la confusió:
«Estic esbarriada / entre tants fruits /
els recullo i reunits / en una sola esca-
rrotxa / mòrbida i oberta / em deixo
penetrar». Aquesta idea del dolor que
ha de germinar en alegria per poder
viure és un element constant en la poè-
tica de Chiaraviglio. Un hermetisme
amarat d’intensitat per la vida provoca
que els referents més freds, estàtues,

cúpules, ciutats, tinguin una projecció
sobre l’itinerari sentimental de la poeta
que s’acaba concentrant en poemes
d’una rara perfecció, tal és Unitat de
mesura. En d’altres moments, la breve-
tat es canvia per uns poemes més
extensos en què la tornada, molt sovint
de traç plàstic, imposa una circularitat
que inquieta. Un assaig sobre l’impres-
sionisme de Víctor I. Stoichita, Ver y no
ver, s’ocupa del tema de la mirada obs-
taculitzada en la pintura a través dels
quadres de Manet, Berthe Morisot i, en
especial, Gustave Caillebotte. Aquesta
mirada que representa la dificultat de
la recerca és present en la novel·la i
també es fa efectiva en alguns poetes
importants del segle XX, tals com Ritsos
o Celan. Sofia Chiaraviglio, que té
sobretot una formació plàstica, fa un
exercici semblant a De riba en riba: «Et
miro fluir / entre barres de ferro / i
triangles rojos». La poeta imposa als
lectors una mirada perifèrica de l’ai-
gua, de manera que els situa en una
posició atemporal per enganyar-los
sobre la naturalesa paradoxal del riu:
el riu és empresonat, quan en realitat
aquesta contingència correspon a la
veu poètica que camina per aquesta
interferència de la visió, els ferros i
triangles rojos, per acabar assimilant
un riu innominat amb el Tíber, el riu de
la infància. L’opacitat o la dificultat són
les dues maneres amb què es dóna peu
al record. De tota manera, no cal refe-
rir que el pont al qual al·ludeix és el
pont de Girona d’Eiffel, un pont de
ferro de la mateixa època que els ponts
pintats per Caillebotte. Chiaraviglio va
més enllà, donant vida autònoma a
l’estructura fèrria del pont, per imposar
al final el fluir etern de l’aigua i l’esforç
de l’ésser humà per avançar. Com a
lectors, ens hem aturat al mig del pont
a entrellucar el riu per comprendre indi-
rectament com n’és, de difícil, la nostra
mirada moderna sobre el pas del
temps. No sols en aquest, sinó també
en d’altres poemes, hi ha sempre algun
element que hi fa de filtre. 

El darrer poema és el que dóna títol
al llibre i és una cançó de bressol.
Com a text, novament s’equilibra en
els plecs de la inquietud amb resultats
semblants als d’un neotradicionalisme
basat en l’element irracional de les
imatges. El poema tanca el cercle de
qui tanca i qui és bressolat fins que el
lector se sent lligat a l’insomni d’una
poesia sempre en estat de vigília.        

Susanna Rafart

Sofia Chiaraviglio 
Circolarità

Traducció de Ricard Creus 
CCG Edicions, Girona, 2005 

94 pàgs. 

Les grans 
abstraccions

De cap manera es pot dir que aquest
assaig no és un intent ambiciós de lectura
dels problemes del món actual. De fet, és
una temptativa de diagnòstic dels mals que
ens amenacen, i molt peculiar, que toca una
gran varietat de qüestions. Tanmateix, el
prisma bàsic, la trama de fons que articula
tot de derivacions i incursions en problemà-
tiques laterals, és allò que l’autor percep
com un impasse d’Europa, l’esquerda que
s’ha obert entre Europa i Estats Units i la
necessitat de reconstruir Occident.

Davant l’amenaça de l’integrisme islàmic
que no amaga gaire les intencions, caldria
recompondre una unitat d’Occident feta
miques a hores d’ara, com s’ha pogut cons-
tatar en les grans diferències davant la gue-
rra d’Iraq. Especialment en aquest cas, que,
d’altra banda, seria tan sols símptoma d’una
discordança molt més profunda, d’ordre cul-
tural en el sentit més complex del terme. 

El fons de la qüestió seria la divergència
entre els models socials. Europa és una socie-
tat de benestar que transfereix la responsabi-
litat a l’administració pública. L’estat ho és tot,
l’individu i la societat civil, molt poc. Europa
ha creat un sistema de benestar que té avan-
tatges, però que ha aviciat el personal a la
seguretat garantida, la qual cosa fa dimitir de
la responsabilitat individual, i a més esmorte-
eix l’impuls vers la innovació, la recerca i la
competitivitat. El nucli de tot plegat seria «l’a-
plicació d’aquests principis de seguretat, de
màxima protecció, d’igualitarisme», que a
diferència de l’exemple nord-americà afe-
bleix la capacitat d’iniciativa, de risc i d’as-
sumpció de responsabilitats. Dues concep-
cions de l’estat, la causa de l’esquerda en la
civilització occidental.

El tema, sens dubte, és antic. No és cert
que mai no s’ha posat en qüestió, a
Europa, la lògica de l’estat de benestar,
que només se n’ha qüestionat la viabilitat
financera en funció de les previsions
demogràfiques. Ja als anys quaranta, un
pensador no precisament menor com

Vicenç Villatoro, 
Crear Europa, reconstruir Occident

Pòrtic, Barcelona, 2005 
286 pàgs.
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L’ordre 
del dolor

La psicoanàlisi ens ensenya que les
coses són o deixen de ser segons la
«posició» que utilitzem per mirar-les;
depenent del nostre nivell d’implicació,
del «personatge» que representem.
¿Sentiu, adults, el vertigen d’aqueixa lli-
bertat? La poeta Gemma Gorga ha
escrit Instruments òptics (Premi Gorgos
de Poesia ex aequo, 2004) utilitzant
tota la llibertat que tenia al seu abast,
açò és, la visió de la vida des de tres
punts de mira diferents. Diversitat en la
unitat, comunió del «dins» i el «fora»,
ella i el món. De ben a prop, amb un
«microscopi», divisa la identitat, la con-
valescència. Amb un «telescopi», les
ciutats, els laberints, els parcs d’atrac-
cions, el mur (de Berlín). I, finalment,
submergida en les aigües de la vida,
utilitzarà un «periscopi» per pujar a la
superfície des de l’experiència vulnera-
ble, l’hospital, l’amant, la mare. I per
damunt de tot, un altre ordre, una voca-
ció globalitza el poemari, l’autora
observa i conta. Allò que descobreix,
valuosa arqueologia de l’ànima, se’ns
mostra amb lúcida claredat d’una poe-
sia entenedora. Des dels primers ver-
sos, quan encèn un fòsfor, la calidesa
ens acompanya. La seua poètica és
analítica, commou, és diàfana. 

Accepte la seua proposta i aplique
les paraules que encapçalen el poe-
mari, d’Heràclit d’Efes: «A la veritable
naturalesa li agrada amagar-se».
Efectivament, més enllà de l’«ordre»
aparent del llibre —tres parts— reco-
mane una lectura transversal, temàtica.

Una idea capital vertebra aquests
Instruments òptics: la necessitat d’ordre.
Així, l’autora establirà per ordre alfabè-
tic la seua biografia sentimental (triste-
sa/trinxera, mort/marbre, plomes/
plom); trobarà als llibres els contenidors
que ordenen les emocions, i els matei-
xos poemes, com els trens, aniran

també per unes vies. Gemma percep
que el malestar de l’ànima és inevitable
(«l’ànima en venda»). I si no pot evitar-
ho, si no hi ha antídot que immunitze,
l’ordre operarà amb una funció balsà-
mica (el llibre com a sinònim de l’ordre
interior, l’hotel amb la seua càlida ruti-
na, la ciutat ordenada, els mateixos
«núvols ordenats»). Però no es tracta
d’un ordre castrador, sinó d’una volun-
tat d’aplicar una tècnica eficient en
l’anàlisi i comprensió del món que
envolta la poeta, el seu propi món inte-
rior. 

L’escriptora accepta, sense estridèn-
cies, el paper sacrificat d’estar sempre
conscient mentre viu i observa, encara
que en siga ella mateixa la protago-
nista («Cal estar-se nits senceres /
acostumant la mirada a la quietud /
abans d’advertir com la vida perd els
pètals...»), amb una vocació d’eterna
convalescència («Som antigues ferides
a la intempèrie»), perquè sap que per-
tany al club dels no esperats.

L’autora confessa que la felicitat li
pesa com un deute, ningú no l’ha ensen-
yada a conviure amb aquest sentiment,
a acceptar l’ofrena dels dons inesperats,
tan acostumada ella a la tristesa («Sé
prou bé on he d’anar aquesta tarda si
vull / trobar-me amb la tristesa»).

Els instruments òptics són ortopèdies
valuoses que permeten a l’escriptora
gaudir de la seua posició d’observado-
ra, no exempta de tensions («Quant de
temps fa que giravolto en aquesta sínia
/, ara tan a prop del món, ara tan dis-
tant?»), però que no l’eximeixen del risc
de viure («prendre mal, / de trencar o
ser trencada»), tot i que li agradaria,
amb el fred de gener, romandre dins
d’un cau protector («ficar-se sota l’edre-
dó, / arrupir-se, gairebé desaparèi-
xer»), debades, però, perquè hi ha l’in-
somni vigilant, insubornable.

Com Ofèlia, Gemma Gorga ens parla
«des del fons d’aquestes aigües encal-
mades, ja del tot irrespirables sense tu».
L’adveniment de l’amor porta les seues
ferides; el desig et fa vulnerable perquè
et fixa en un temps, en un llenguatge.
Tota classe de nafres guareix la mare;
només ara pot confiar-se i dormir; la
mare n’establirà un altre ordre, el de les
coses llises ella planxa la vida i «aques-
ta por nostra de cada dia». De cada
dia, també l’amor i el pa a la Piazza
san Paolo. I quan s’acabe, l’antídot, des-
prendre’s. Amb l’ajuda del Tao. El
poema 33 hauria de figurar en un futu-
ra Antologia de Bells Poemes a la Mare.

Miquel Martínez

Gemma Gorga
Instruments òptics

Brosquil, València, 2005
64 pàgs.

Hayek en sistematitzà la crítica en un llibre
famós, Camí de servitud. Podria semblar
que aquest model social és fruit d’una
estranya perversió, d’un desig malaltís de
seguretat i proteccionisme dimissionari, o
d’influències ideològiques. Tanmateix, això
és tant com perdre de vista una història real
de conflicte, de lluites de classes, de crea-
ció de mercat i de demanda solvent, de
reparació dels lligams socials esberlats per
la irrupció de la revolució industrial.

Però el llibre tracta de moltes més coses,
es mou en diferents nivells. També centra l’a-
tenció en el projecte d’integració europea,
la seua història i la decepció actual, potser
magnificada arran del malaguanyat procés
d’elaboració d’una Constitució, ara en punt
mort. Les diferències entre socis i les man-
cances de la integració europea avui en
crisi, amb aspectes punyents com l’absèn-
cia d’una veu europea única i d’una políti-
ca de defensa comuna, o la preeminència
dels estats que tapa realitats profundes i no
expressa bé la diversitat interna, ocupen
molt d’espai, a partir d’una visió clara del
canvi d’escenari determinat per la fi de la
Guerra Freda. Però també es passa revista a
temes demogràfics, la immigració, l’islam, el
laïcisme, la crisi de l’estat-nació, l’ensenya-
ment, el civisme, els valors o la definició d’un
projecte mobilitzador capaç de catalitzar
energies i fer que Europa recupere l’ambi-
ció i retrobe el seu lloc al món.

No és tasca planera reduir a uns pocs
eixos un discurs que opera gairebé com un
metadiscurs. Sovint s’hi troben opinions
assenyades i anàlisis agudes. Però també es
té sovint la impressió que s’opera amb grans
abstraccions («Europa», «els europeus»,
«Estats Units», «models de societat, sistemes
de valors»...) que no permeten gaire refina-
ment analític. D’altra banda, l’historiador hi
plantejaria més d’un dubte fonamentat (com
ara tot allò que fa referència a la gènesi de
l’estat del benestar) i l’economista trobaria
material per afegir un capítol més a un gène-
re clàssic en la professió (el de les «fal·làcies
econòmiques populars»). No debades paï-
sos com Dinamarca, Suècia, Finlàndia i
Noruega, que tenen l’estat de benestar més
desenvolupat i generós, es compten entre les
societats més competitives, innovadores i efi-
cients en termes econòmics.

Però al cap i a la fi, hi ha una important ves-
sant ideològica, de debat polític, dispers i una
mica deixat caure ací i allà, que demanaria
una altra mena d’aproximació. Almenys
Villatoro ensenya les cartes. Una bona part
mostra una elevada dosi de seny. Una altra
oscil·la entre l’exageració i la caricatura.

Gustau Muñoz
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El nacionalisme ha estat un dels fenò-
mens més candents de la història
moderna i contemporània i tot sembla
indicar que ens acompanyarà encara
durant molt de temps. Ja només per
això val la pena un esforç analític que
permeti entendre’l en totes les seves
dimensions. El llibre que ressenyem és,
sens dubte, un pilar essencial per a tot
aquell qui vulgui aproximar-se a
aquesta realitat. És, de fet, una obra
clau en la història i la sociologia de
les nacions i el nacionalisme. La seva
tan citada definició de la nació com
«una comunitat política imaginada
com a inherentment limitada i sobira-
na» permet començar pel pas bàsic de
desmitificar la realitat a analitzar, tot
presentant-la com quelcom socialment
construït.

Efectivament, Anderson presenta la
nació com una obra elaborada amb
materials com ara censos, mapes,
museus i molt particularment la
impremta. Per aquest autor tota nació
té un suport territorial sobre el qual es
fonamenta una noció de sobirania lli-
gada a la concepció revolucionària de
l’Estat modern com a representació del
poble sobirà. Finalment, és imaginada
com a comunitat en referència a un
sentiment de companyerisme horitzon-
tal i harmonia.

Pel que fa al nacionalisme, esdevé
la doctrina de la nació, amb una tri-
ple arrel cultural en sengles esdeveni-
ments: 1) La caiguda de la idea que
una sola llengua escrita (el llatí) esta-
va lligada a la veritat ontològica
absoluta; 2) La creença que la socie-
tat estava organitzada i girava al vol-
tant d’un poder elevat establert per
naturalesa de forma que es feia pre-
sent una ontologia absoluta; i 3) Una
temporalitat en què cosmologia i
història no es podien distingir. Els des-
cobriments científics, els canvis polí-
tics, econòmics i socials i el desenvo-
lupament de comunicacions hi van
tenir un paper molt rellevant.

En aquest escenari Anderson dóna
el protagonisme a la impremta que,
combinada en certa manera amb el
mercat capitalista, contribuí a la difu-
sió de les llengües vernacles. Aquest
fet seria molt rellevant a Europa, més
que no pas a Amèrica, on es va forjar
un nacionalisme d’elit criolla contra el
poder colonial d’uns estats que recla-
maven forts impostos des de la metrò-
poli. Les fronteres territorials es van

La nació
creada

Benedict Anderson 
Comunitats imaginades. 

Reflexions sobre l’origen i 
la propagació del nacionalisme

PUV / Afers
València-Catarroja, 2005

259 pàgs.

assentar sobre límits administratius
colonials. A l’Amèrica colonitzada
per Espanya, a principis del segle
XIX, els funcionaris criolls de cada
colònia compartien en la seva carrera
l’obstacle de trobar per davant fun-
cionaris espanyols enviats de la
metròpoli. El mateix passava amb els
religiosos. La societat de les colònies
espanyoles i portugueses tenia en els
criolls una veritable casta subordina-
da que llegia diaris locals que els
apropaven a un món compartit (de
barcos, autoritats, preus…). Aquest
seria el fonament de la futura imagi-
nació d’una comunitat sobre la base
del territori colonial.

Anderson assenyala com a Europa
la impremta i el diari tindrien el mateix
paper, però amb l’afegit d’utilitzar les

llengües vernacles que, a més, es con-
vertirien en valors en elles mateixes en
tant que símbols d’identitat i realitats a
estudiar.

Durant el segle XIX proliferaren dic-
cionaris i literatura diversa (originals i
traduccions) en llengua vernacla, així
com acadèmies de la llengua i òperes
en diversos països de tot Europa.
Processos semblants van tenir lloc a
Sud-àfrica o Turquia. En el millor dels
casos (França o Gran Bretanya, per
exemple) la població analfabeta arriba-
va al 50%, i en altres al 98% (és el cas
de Rússia), de manera que els lectors i
consumidors de tota aquesta produc-
ció cultural eren antics aristòcrates,
eclesiàstics i burgesos industrials,
comerciants i funcionaris. Aquests
últims, a més, eren cada cop més pre-
sents en estats que anaven creixent.

L’alfabetització de les masses acaba-
ria contribuint a l’extensió d’un nacio-
nalisme populista. Paral·lelament, es
generava un nacionalisme oficial, per
part de classes dirigents que legitima-
ven el seu poder com a representants
de la nació (encara que en molts casos
eren monarques que es trobaven en el
seu lloc per alguna cosa ben diferent
que la sobirania concedida civilment).
Unes vegades cimentaven el poder
sobre l’educació nacional i l’exèrcit
com a vies d’extensió del sentiment
nacional (és el cas d’Hongria); unes
altres sobre l’oposició a una minoria
amenaçadora (cas de Siam, durant el
període 1910-1914, contra els xinesos
que el mateix Estat havia importat com
a mà d’obra qualificada).

A la llum del treball de Benedict
Anderson podem veure com la repro-
ducció simbòlica de la nació s’ha fet
possible al segle XX (i en molts casos,
des del segle. XIX) i com a imaginació
de la nació pren cos en el paper.
L’escola, particularment, s’encarrega
de l’alfabetització i, junt amb la
impremta, de la difusió d’una visió de
la història que deixa de banda allò
que convé oblidar.

El llibre d’Anderson és una lectura
imprescindible per a entendre com
s’ha bastit el procés d’imaginació
col·lectiva i de memòria selectiva que
dóna lloc al que avui coneixem com a
nacions.

Albert Moncusí Ferré
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El Diari
d’en Pere Rovira

Pere Rovira
Diari sense dies (1998-2003)

Proa, Barcelona, 2005
176 pàgs.

Pere Rovira, un dels nostres millors
poetes, se’ns revela ara com un digne
hereu dels grans moralistes. Amb un
d’aquests girs impensats i magnífics
que dóna la vida, l’esperit d’aquests
autors —Chamfort i Montaigne, Pla i
Gaziel— ha cristal·litzat dins el nostre
poeta després que en Pere els hagi lle-
git durant tants anys, pensant, sobretot,
en donar a la seva poesia la bellesa
alhora de l’austeritat, del seny i de la
profunditat. Les obres d’aquests grans
escriptors, juntament amb la llarga
experiència del Pere dins la gran poe-
sia, la pròpia i l’aliena, li han permès
d’escriure aquest Diari sense dies.

Com totes les obres d’art que ho
són de veritat, aquest Diari forma
part d’una tradició poderosa i pro-
funda, però aporta el seu propi
matís, que alhora el diferencia de les
obres precedents i li dóna el dret a
quedar inscrit en aquesta tradició. El
matís que aporta el Pere és precisa-
ment la seva condició de poeta, de
poeta rodat, batut, que ja ha fet tota
la seva creixença i que ja fa anys que
té la seva pròpia veu. Per tant, ja no
té el més mínim perill de deixar pas-
sar subreptíciament cap de les tonte-
ries que solen a vegades esmunyir-se
emparades pel segell pejoratiu de
«poètiques».

Ni Pla, ni Gaziel, ni Montaigne, ni
Chamfort eren poetes, i aquest és, per
a mi, el gran tret diferencial del Diari,
que se situa sempre en un territori gai-
rebé fronterer entre el poema i la prosa
moral. Això vol dir, per exemple, que
estaran absents les llargues citacions
cultes d’un Montaigne i que, fins i tot,
quan apareixen citacions, moltes vega-
des els traurà importància en no dir
concretament de qui són, en una mena
de complicitat amb el lector. La con-
tundència del caràcter de poeta del
Pere vol dir que els textos seran més
concisos i tan exactes com els del nos-
tre Pla. 

Però Rovira conserva el que tenen en
comú els millors autors del gènere per-
què afronta amb brevetat totes les
qüestions imaginables que la vida
planteja. I això sense donar mai la sen-
sació que aquestes qüestions proposa-
des siguin peculiars de qui escriu, sinó,
ans al contrari, escrivint com si hi
hagués un pacte entre qui llegeix i qui
escriu, amb l’objectiu de triar, entre
tots dos, els temes en què les pròpies
experiències són similars quant a

importància i intensitat; els temes la
preocupació o atenció dels quals són
una constant, a vegades no conscient,
en les vides de tots plegats. Això vol
dir que, necessàriament, l’humor ha de
tenyir fins i tot els racons més durs dels
escrits, aquest humor que en el fons no
és més que sentit comú expressat sense
cridar mai, al qual ens tenia acostu-
mats el gran conversador que és en
Pere Rovira.

Quan en Pere enceta un tema, de
seguida el centra amb la concisió o la
claredat d’un vers. Per exemple, en el
capítol «Amants», en el segon parà-
graf ja som al que serà el moll de la
qüestió, el malentès dels amants: la
persona adorada no forma part dels
«altres». Així, els amants podran par-
lar hores i hores de la seva mentida,
és a dir, de la seva singularitat. Una
situació insostenible que la literatura
resol matant els amants. No cal dir
que ens ha dut en unes ratlles, de ple
i alhora, als temes de l’amor, de la
literatura i de la relació entre amb-
dues coses.

D’altra banda, en aquest punt inter-
vé, si el lector no és la primera vegada
que llegeix alguns d’aquests escrits, un
dels valors crucials —potser el més cru-
cial— d’aquest llibre, el de deixar
ganes de tornar-hi una vegada i una
altra. En aquest punt, deia, en acabar
d’entrar al centre del tema i ser encara
al començament del capítol, el lector
repetidor ja estableix lligams amb
altres capítols. Per exemple, jo, en
aquest cas, el pensament se me’n va
cap al capítol «Cases» on no es diu
explícitament, però a mi em sembla lle-
gir-ho entre línies —suggerir és, aquí,
tan important com dir— que també hi
ha un malentès semblant: els amants

tampoc no veuen la seva casa com
«les cases dels altres». Quan una pare-
lla entra en crisi una de les sensacions
més fortes és que aquella casa es con-
verteix en una casa com qualsevol
altra. Per això una de les maneres
habituals —generalment inútil— d’in-
tentar resoldre aquestes crisis és que la
parella es canviï de casa.

L’amor deu ser impossible. Però en
Pere no ens diu això —que seria una
vulgaritat— sinó que és «el més impos-
sible», la qual cosa ve a ser, sense dir-
ho, que potser no és del tot impossi-
ble, però que el gran obstacle és la
voluntat dels amants que l’amor els
faci irreals.

Poques coses més obscenes —això
es diu en «Cases»— que l’esquelet
d’una casa enderrocada. I un pensa:
potser una altra cosa igual d’obscena
és quan en una parella ja ha caigut la
màscara de la singularitat i en canvi
no ha sabut trobar l’únic que en
queda i que en Pere anomena «la
vida possible».

«El pecat és excés de passió o falta
d’intel·ligència?». El final del capítol
«Amants» es llança sobre el lector
sense contemplacions. El pensament
se me’n va cap a alguna cosa que no
he sabut, volgut o pogut formular amb
la deguda contundència i que al Pere
no li cal escriure-ho: en té prou amb
preguntar.

I jo em dic, per fi: «Els amants lite-
raris no són bona literatura», pensant
en una aversió que mai no m’ha
abandonat, tant per Romeu i Julieta
com per Otel·lo. I el cap torna a anar
cap al capítol de «Cases», on parla
de les cases atrotinades per a les
quals —com per a aquests amants—
la pobresa només és cultura si és molt
vella; si no, és només vergonya.

A «Cases» en Pere Rovira defensa
les cases de les mentides de l’amor.
A mi, el seu text, breu, lluent, amorós,
ple d’humor, em diu sense dir-m’ho
que també cal defensar l’amor de les
mentides de les cases. I tot això suc-
ceeix perquè, com diu en Pere, «que
la vida se’ns escapa és un fet». Però
llegir aquest Diari sense dies és rete-
nir-la una mica entrant en els seus
laberints. Per això és un llibre de tau-
leta de nit. Tant de bo aquest Diari
només estigui al seu començament.
Perquè ja feia massa anys que en Pla
havia callat.
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Atmosfera 
sensible

«Pena, 
penita, pena»

Allunyat de modes i seguicis, aposen-
tat dins els mollons de la ciutat de
Gandia, Joan Climent acreix el fecund
imaginari del seu món oníric i literari,
creat al llarg d’una intensa trajectòria
poètica. L’escenari urbà de Gandia
actua de paradigma d’un món obert i
senzill que interactua mediàticament i
comunicativa a la recerca de l’harmo-
nia i de la bellesa. Un espai viscut,
essencialment local, expressió poètica
de l’anhel climentià. Joan Climent pre-
senta un poemari que recrea els
camins lírics suara recorreguts a partir
d’un angle estel·lar sorprenent. La
represa dels temes habituals —el pas
del temps, el territori, la memòria, l’en-
cís assossegat— es fa, però, amb un
aire de desimbolta lentitud.

Poemes a l’alegria es divideix en tres
seccions. La primera part, «Haikus de
les festes de març», integra quatre hai-
kus distribuïts en dos poemes. Els dos
haikus inicials que obrin el llibre, íntims,
sobris, són dedicats a la seua filla
Marilín; els dos segons, a manera de
pòrtic, avancen el tema a desenrotllar i
prossegueixen l’estil clàssic de l’autor. A
la segona part, «Paratges de la ciutat»,
s’inclouen les composicions que el poeta
ha creat de 1997 ençà, fruit d’una
col·laboració anual amb el llibret de
falla d’una comissió gandiana. Així, a
desgrat de l’encàrrec festiu, a poc a poc
assistim a una recreació del territori ciu-
tadà, revestit d’unitat per adobar el
terreny a l’escudella del record. Com la
seqüència de les tessel·les d’un mosaic,
amb una visió superadora de l’estretor
del camp on es mou, el poeta ordeix
poema a poema l’espai urbà, remem-
brat, de Gandia. Als versos, les concises
paraules del poeta atenyen un pols
estrany, com una mena de combat
dialèctic establert amb el temps que s’es-
gola inexorablement. Malgrat l’obliga-

ció admesa, dins el llibre subjau un pro-
jecte unitari, ferm, que l’impregna de
dalt a baix i el dota de coherència i
vigor.

El laconisme de l’estrofa voluntària-
ment adoptada és un esperó per a la
veu del poeta que, lluny de veure’s
constret, dissipa els dubtes i obri
l’essència destil·lada dels seus mots,
més mesurats que mai. Climent cons-
trueix els versos amb quietud conden-
sada: «Unes façanes / diuen el pas-
sat». Amb poques paraules evoca el
passat històric de cada indret, com les
dedicades al carrer Major, vertader
cor de la ciutat ara mateix: «Aquesta
via / era el camí dels segles». Deturem
un moment l’anàlisi per observar la
subtilesa metafòrica amb què es refe-
reix al pas del temps. En ocasions,
dubtem si aquest no serà el vertader
leitvmotiv de l’obra climentiana, atès
que amera delicadament tota la seua
producció lírica. 

Delineat l’espai urbà on romp la
festa, al segon apartat, «Tankas del pro-
tagonisme», el poemari s’aboca a la
festa fallera. Tot i això, el poeta defuig
el tòpic i la descripció estricta per recre-
ar, en set tankas, cada moment des
d’una bella abstracció: «El dia dènou /
té rames de flor blanca». A la tercera i
última part, «Les celebracions», es reve-
len les laborioses i delicades labors que
exigeix la dedicació a la festa de les
Falles. Són petits espais poemitzats,
terreny humil, d’inconsciència diària.
Tot i això, hi és present l’expansió dels
indrets, la crònica vital, necessària,
amb aquell encant de les coses anòni-
mes, a penes suggerides: «La faula va
al cantó / on espera la música».

Tot es fa present davant els sentits:
els carrers, les figures, els paratges...
Amb un to celebratori ensems que
malenconiós el poeta contempla amb
mirada blanca l’espai de la seua
memòria, i la dels altres. Fidel a l’estè-
tica mantinguda contra el temps,
Climent ateny un elevat grau de depu-
ració poètica. Una concepció poètica
assumida que cerca el valor expressiu
del mot per acostar-nos, a través d’ell,
a una realitat profundament estimada
pel poeta, una experiència oferta en
petites xicres cerimonioses.

Amb motiu del traspàs de Joan
Climent, el CEIC Alfons el Vell edità,
dins els «Quaderns Comarcals» del
centre, el parlament que el seu director
pronuncià durant l’acte de nomena-
ment de fill adoptiu de la ciutat.

Joan Iborra

La història d’una xicota de casa bona,
casada amb un metge oportunista amb
qui té un fill i que porta una vida de
luxe al seu àtic de 200 metres del cen-
tre d’Alacant. Un dia comença a beure
per tal d’ofegar les frustracions i no
sucumbir a la buidor d’una existència
insulsa. Açò és, si fa no fa, el que expli-
ca la contraportada de la novel·la
guanyadora del premi de narrativa
Ciutat d’Elx 2004, L’olor dels crisan-
tems, de Lliris Picó. Hi assistim, doncs,
al drama d’un esquinçament interior:
Camil·la, una persona deprimida, que
viu d’esma, víctima de la sobreprotec-
ció i, alhora, de la indiferència. A la fi
del periple, però, la crisàlide traurà el
cap en forma de dona madura, exal-
cohòlica i capaç, ara ja, de prendre
decisions d’envergadura. Llàstima que,
en ocasions, aquest plantejament argu-
mental només funcione com a teló de
fons. I de la història, què se’n fa? Un
carnaval de pijos alacantins, entre els
quals deambula l’ànima en pena de
Camil·la. Tret d’ella i del seu salvador,
el llibreter Abel, la resta de personatges
són repugnantment falsos, mundans i
cínics. Ho són d’una manera grotesca,
sense matisos: esquemàticament insu-
portables o insuportablement esquemà-
tics. Potser, en aquest sentit, s’hauria
d’entendre el treball de documentació
de l’autora per descriure el cercle de
classe alta alacantina: La Coste, BMW,
Pierre Cardin, Carolina Herrera, els lli-
bres d’autoajuda, etc. La protagonista,
però, no s’adiu massa bé a aquest
ambient de perfums i festes d’alt estàn-
ding, ja ens ho diu el narrador que «no
li agraden els excessos i pensa que
gastar-se més de 500 euros en un vestit
per a una nit és un pecat, amb els

Joan Climent
Poemes a l’alegria

CEIC Alfons el Vell / Junta Local
Fallera de Gandia / A. C. Premi Iaraní

Gandia, 2005
94 pàgs.

Lliris Picó
L’olor dels crisantems

Premi de narrativa Ciutat d’Elx 2004
Col. «Narratives» 3i4, 76

Tres i Quatre, València, 2005
136 pàgs.
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Realisme en la 
literatura catalana 

del XX

En la presentació d’aquest extens i
imprescindible estudi sobre un capítol
poc atès de la nostra literatura contem-
porània, Vicent Simbor ja deixa ben
clares les circumstàncies que han cau-
sat aquesta desatenció. Diu: «Des de
l’endemà mateix de la lenta dissolució
del moviment conegut entre nosaltres
amb el nom de Realisme Històric, des
de tot just encetada la dècada dels
anys setanta, doncs, es podria afirmar
que l’infortuni literari s’ha abatut sobre
aquest moviment poderós i fins i tot
hegemònic durant el seu regnat litera-
ri». Poc després d’acabat aquest pre-
domini, «el Realisme Històric s’havia
guanyat en un no res el dubtós prestigi
de moviment anacrònic —el pitjor
insult que se li pot fer a un literat— i
estèticament pedestre».  

Calia esperar que, amb el pas dels
anys, aquesta situació s’hauria pogut
compensar amb la perspectiva que pot
donar l’anàlisi històrica. Tanmateix,
aquell moviment continua sent, en gene-
ral, alhora desconegut i menyspreat. La
monografia que acaba de publicar
l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat s’enfronta directament al
buit historiogràfic que això ha creat. I
ho fa amb una perspectiva molt sis-
temàtica i tenint ben en compte les rela-
cions de la literatura catalana adscrita
al Realisme Històric, amb corrents sem-
blants d’altres llengües, especialment la
francesa, l’alemanya i l’espanyola.
Simbor recull amb observacions també
precises la vinculació de la tendència
realista amb les circumstàncies políti-
ques de l’època en què es va produir,
les derivades del final de la Segona
Guerra Mundial, amb la consolidació

d’un bloc d’hegemonia soviètica a l’Est
d’Europa i d’un altre fortament influït
pels EUA a l’Oest —és a dir, en ple perí-
ode de l’anomenada Guerra Freda— i,
paral·lelament, amb una gran força pels
partits comunistes en estats situats dins
del segon bloc, com ara Itàlia i França.
Aquesta força tingué uns efectes espe-
cialment notables en l’àmbit cultural,
especialment pel que fa a la literatura i
al cinema —molt menys en les arts plàs-
tiques. I sense oblidar, és clar, que a
l’Estat espanyol, en plena dictadura
franquista, la literatura catalana havia
de reflectir els efectes del corrent realis-
ta internacional amb un to i unes pro-
postes ineludiblement marcats per la
censura oficial i social, però també per
la consegüent autocensura dels autors.
I, encara, que ho havia de fer en unes
circumstàncies particularment opressi-
ves contra la llengua, que òbviament no
patien els productes literaris en castellà.

L’anàlisi de Simbor parteix d’una
acotació del camp, és a dir, d’una defi-
nició —o d’una redefinició, si es vol—
sobre quina mena de realisme va ser el
practicat pels escriptors del país. No
eren equivalents, per damunt de les eti-
quetes, el realisme socialista, el neore-
alismo italià —i portuguès—, el realis-
mo social espanyol i el Realisme
Històric promogut pels crítics Josep M.
Castellet i Joaquim Molas.

Simbor situa els narradors que, ni que
fóra circumstancialment, es poden ads-
criure a una forma o d’altra de realis-
me: Josep M. Espinàs, Estanislau Torres,
Baltasar Porcel, Joaquim Carbó, Josep
M. Palau i Camps, Víctor Mora, Maria
Beneyto, Concepció G. Maluquer,
Robert Saladrigas i Guillem Frontera. 

Aquest nou llibre de Vicent Simbor no
és una recapitulació històrica entorn
d’una aventura literària al capdavall
frustrada i, potser com a conseqüència
d’això, menystinguda i fins i tot ridiculit-
zada en el seu temps des de determinats
sectors, que la consideraven antiquada,
formalista o poc arriscada. Simbor des-
munta els prejudicis que sobre això es
puguen perpetuar, en especial els que
tenen un rerefons polític. I, encara més
enllà, defensa que no es tractava d’un
«model narratiu desfasat i carrincló»,
sinó d’«un signe de modernitat». I afe-
geix: «Gràcies a la seua aportació, la
novel·la i el conte van rebre una forta
gimnàstica renovadora, tant en l’àmbit
de la història com del relat o discurs». 

Francesc Pérez i Moragón

xiquets que es moren de fam al Tercer
Món». La pobra s’adona de tota aques-
ta hipocresia, però no fa res per desem-
pallegar-se’n. I mentrestant, nega les
ganes —de tot i de no res— en borbo-
llons de whisky i ginebra. Les passes de
Camil·la ressonen, dia rere dia, sobre
el parquet de l’àtic quasi sempre buit —
l’home és a la clínica i el xiquet amb la
mainadera—; s’amplifiquen dins del
seu cervell, hi retrunyen i el colpegen.
Són aquells moments que Camil·la
entra quasi d’amagatotis amb una
ampolla de vi sota l’aixella, el pes
dramàtic dels quals es condensa en una
imatge corprenedora, senzilla, molt
gràfica. L’Enric, el marit de la protago-
nista, que encarna el perfil de l’arribis-
ta a qui li agraden més els calés que el
fum que respira compulsivament de les
cigarretes, en casar-se amb ella, va
obtenir una part de les accions de la clí-
nica privada que dirigia el seu sogre; a
Camil·la se l’estima, a la seua manera,
és a dir, a la manera de ja t’ho faràs,
perquè jo ja he aconseguit el que volia,
inclosa la secretària de 20 anys que em
tragine damunt de la taula del despatx.
La millor amiga de Camil·la, la Carlota,
auxiliar sanitari de la clínica d’Enric, és
una frívola incommensurable, amb l’ú-
nica aspiració d’ascendir en l’escala
social coste el que coste. Fet i fet, un
calc d’Enric en versió dona. Això sí,
Enric serà un canalla, però és un tio
espavilat; ella, per contra, és un tros de
suro. Uff! Mentrestant, la Camil·la s’a-
clareix la gargamella amb ginebra i llig
novel·les «per viure unes altres vides,
fugir de la seua, tan avorrida». Algú pot
apuntar que aquesta gent és així, que
la Lliris Picó ha fet un retrat fidel de l’es-
tultícia i de la vacuïtat. El contraargu-
ment és que els personatges seran cons-
truccions narratives amb caracterització
psicològica, o no seran: si són encefa-
lograma pla, això ja són figues d’un
altre paner. D’altra banda, l’ús del llen-
guatge és, en molts aspectes, naïf, quan
no redundant. Un exemple: «Tot plegat
a Camil·la li sembla ridícul, xaró, una
coentor». I encara un més, d’exemple:
«llavis com maduixes madures, com
cireres a punt d’esclatar». I per acabar,
pel que fa als registres lingüístics, la
cosa es descontrola quan, de cop i
volta, els personatges adopten un voca-
bulari groller de paraules malsonants.
Ho fan de manera sobtada, quasi sem-
pre forçada, que se n’ix del to general
del relat. Que potser així se’ns repre-
senten més repugnants? Però si ja ho
són prou! Quina pena, oi?

Vicent Simbor 
El realisme compromès en la narrativa

catalana de postguerra
Institut Interuniversitari de Filologia

Valenciana/Publicacions
de l’Abadia de Montserrat 
València-Barcelona, 2005

328 pàgs.



38

Invasió 
subtil

Mercè Ibarz
Febre de carrer

Col. «Biblioteca mínima», 152
Quaderns Crema, Barcelona, 2005

126 pàgs.

Febre de carrer és un recull de vuit con-
tes que ens desperten una sensació de
desassossec. D’una banda, i això és
positiu, perquè els personatges de
Mercè Ibarz no són fàcilment classifica-
bles, etiquetables. Beuen de les fonts de
les lectures i dels treballs de la Ibarz
periodista, investigadora. Barregen tot
allò que a l’autora li apassiona, el
detall, la mirada, la conversa, la intuï-
ció, l’elegància, l’atzar. D’altra banda,
perquè l’acció que s’hi esdevé és sovint
confusa; la narradora evita de concre-
tar-ne alguns fets esclaridors, evita de
tancar el cercle. Fa treballar al lector. És
molt remarcable l’elaboració d’uns per-
sonatges que en cap moment se’ns
dibuixen amb colors plans. Marina, la
dona jueva que ja no tornarà a fer els
60, tot i que aparenta una seriositat
implacable, amaga algunes febleses
que només algú amb una sensibilitat
especial pot arribar a capir. El mateix
s’esdevé, per exemple, amb el Solano
jove, el conductor d’autobusos que ha
heretat l’ofici de son pare, i amb la
mare i el fill del primer conte, amants
delitosos de l’art i del cinema. El pro-
blema és que el lector, de vegades, —o,
si més no, un lector no model, no abso-
lutament diligent i astut—, pot necessitar
més pistes de les que dóna Mercè Ibarz,
pot voler més concreció i la cerca ací i
allà entre línies. I no la troba.

«Ara entren en escena les raons per
les quals un fill amaga coses a sa mare.
Tenen a veure en aquest cas amb dues
desafeccions també antigues, la trans-

missió i la por. El fill té por de la resistèn-
cia de la mare, de la seva edat sense
xifres, igual a ella mateixa durant els
últims deu anys mentre ell muda d’as-
pecte, por de l’esquelet ple de coratge i
de la fraternitat carnal d’una dona que
necessita el contacte físic, tocar, tocar-
lo. La mare li ha agafat la mà i amb l’al-
tra li acosta l’última cullerada del pija-
ma que ella no s’ha menjat.» 

Mercè Ibarz escriu a l’antiga, amb
una veu preciosa que l’assimila als
grans escriptors centre-europeus de la
postguerra de la Segona Guerra
Mundial. Es detura amb els detalls. La
gent que viu als seus contes, s’asseu a
llegir o descorre cortines; passeja la
mirada pel paisatge amb un detallisme
extrem que fa callar les hores; mani-
festa els sentiments només si cal,
només si s’escau, només si el narrador
ho vol. És un estil elegant que costa
molt de trobar, perquè «escriure bé
costa», com diu la mestra Rodoreda.

Febre de carrer és d’aquells volums
impecables, per tant, pel que fa a l’es-
til, pel que fa a la llengua i al joc meta-
literari, però decebedors pel que fa a
les trames. Hom troba a faltar l’empen-
ta de la Mercè Ibarz periodista, que
elimina els elements sobrers i que sap
seguir el fil d’una narració d’un fet
real. L’excés de subtilesa difumina
aquests vuit contes i confirma les
temences dels detractors del gènere
contístic, que no s’han empassat allò
del «pot petit» i de la «bona confitura».
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En un passeig per la Dolina intento
explicar a un amic per què s’hi han
conservat óssos en estat salvatge.
Caminem per la franja de prats i
camps, paral·lels a la carretera, i el
mur del bosc. El camí desapareix
davant d’un camp de moresc i cal con-
tinuar caminant pel mig d’un prat amb
l’herba segada. Una mica més enllà,
l’herba encara és alta. Voregem la par-
cel·la i tornem a trobar la grava i així
anar fent. Aquí ningú no es preocupa
pels perills hipotètics, només un rètol
mig amagat avisa: «Entreu al territori
de l’ós». Són impressions d’un estiu
que m’han tocat molt a dintre. Em vaig
adonar davant la vitrina («Literatures
d’exili», Barcelona, CCCB) que guar-
da les claus de casa de Francesc
Trabal. A l’exili xilè, l’escriptor s’entos-
sudia a portar-les sempre a sobre per-
què els panys encara existien, encara

Barcelona, Ateneu), Francesc
Parcerisas va llegir un poema d’Adam
Zagajewski: «Un petit autobús portà a
la platja / nois deficients, cares
pàl·lides / com figures de marbre ina-
cabades». Tal com diu el poeta
polonès, el patiment ens persegueix i
supera. Els llibres de l’exili de republi-
cans catalans s’han saltat la frontera
del temps i de l’espai. Recordo Martin
Krpan, l’heroi literari eslovè: comprava
la sal a Trieste i la venia per l’Àustria
imperial sense permís. La sal travessa
fronteres sense demanar autoritza-
cions. I els Krpan es mouen en aquella
franja, entre el bosc i la carretera, on
no hi ha regles fixes. Els cal només la
confiança per trobar el camí que no és
visible d’entrada.

Simona Skrabec

El contrabandista
de sal

que ell no pogués arribar a obrir les
portes. En un vídeo algú pela una frui-
ta exòtica, retalla la polpa en una
mena de flor que empolsa amb sucre
roig per explicar amb encert la barre-
ja d’aversió i de fascinació que sobre-
vé al nouvingut en un país estrany. En
una altra imatge, la platja de Sant
Cebrià avui continua essent un lloc
desolat amb les restes dels filferros i els
moderns molins de vent. En una troba-
da d’esborrar fronteres en què entre-
tinc els meus dies («Veus d’escriptors»,

Passejar la vista pels taulells i prestat-
ges d’una llibreria d’entrada incita a
l’eufòria però acaba produint una
mena de lleu mareig: una embriaguesa
d’excés de possibilitats que mai no arri-
baràs a abastar. Davant la coberta d’El
vell i el mar tot d’una em demano d’on
surt la immensa mandra que em para-
litza i em fa estar del tot segur que mai
no me’l llegiré. Es tracta d’un rebuig
sòlid i inapel·lable, probablement
injust. A través del poc que en sé, m’i-
magino el vell a la barca i el peix que
no es deixa i m’envaeix una incomodi-
tat que m’empeny a passar de llarg. 

Rere aquest llibre va desfilant per la
memòria tota una corrua inconfessable
de llibres que sé del cert que mai no
llegiré: llibres presumptament impor-
tants o atractius, llibres que «hauria
d’haver llegit», gèneres, períodes o
literatures senceres intactes, llibres que
en alguns casos vaig arribar fins i tot a
comprar i s’han passat anys als pres-
tatges més inaccessibles, ignorats,
intentant sense gaire èxit fer-me sentir
culpable, sobrevivint tres o quatre
mudances sense arribar a vèncer els
prejudicis que me’ls allunyen. 

Qui més qui menys té la seva biogra-
fia lectora, guarda en la memòria i en
els replecs més íntims de la consciència
el ressò de les lectures que l’han acom-
panyat, que l’han marcat o bé que l’han
revoltat. Però tot d’una m’adono amb
vertigen que probablement ens definei-
xen més els milions de llibres que hem

ens rellisca ens acoloreix la pell, els lli-
bres que no ens diuen res parlen per
nosaltres, enfosqueixen l’ombra que no
ens sabem. 

De vegades, imagino amb un punt
d’enveja l’existència d’altres ombres
tan injustes, absurdes i arbitràries com
la meva: m’admiren els lectors amb cri-
teri sòlid i raonat, i alhora m’admiren
els lectors voraços; m’admiren els lec-
tors de llapis i butaca i alhora m’admi-
ren els que es perden en les vegeta-
cions espesses que segreguen els lli-
bres. M’admiren els lectors constants i
els que ho fan poc però en recorden
tots els detalls; o els lectors d’assajos
savis que s’hi endinsen per desapren-
dre el que fins llavors creien saber.
M’admiren els lectors que mai no lle-
geixen per emular altres perfils de lec-
tor. M’admiren també els lectors disci-
plinats, que sotmeten la seva vida lecto-
ra a un imperatiu professional. Però
sobretot m’admiren els lectors que lle-
geixen per alimentar de forma misterio-
sa la pròpia escriptura. Amb la mateixa
intensitat em repugnen els lectors cínics,
que vampiritzen els llibres, que exhibei-
xen els seus rebuigs i les seves tries com
nafres repugnants, els que només saben
envoltar-se de noms de prestigi, els que
mai s’atreveixen a sortir del clos fàcil i
proper, els que mai es rebaixarien a lle-
gir els seus coetanis i veïns. I els que
perdonen la vida als llibres...

Manel Ollé

El que no
hem llegit

deixat de llegir que no pas els centenars
o milers que hem efectivament llegit.
M’adono que sobretot revelen el negatiu
del nostre retrat inconegut aquells llibres
que hem deixat de banda d’una forma
taxativa, d’una forma tan òbvia que ni
tan sols ens l’hem arribada a plantejar.
El rebuig ens dibuixa el perfil, allò que

ˆ
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Joan Fuster (amb perdó) escrivia en l’úl-
tima entrada del seu Diari (correspo-
nent a 1956): «Mal senyal per a una
literatura, si la societat que hauria de
mantenir-la se’n desentén. I pitjor enca-
ra per a la societat». Perquè, com molt
bé raonava, la literatura, a costa de
sacrificis i voluntarismes, potser arribe
a sobreviure, però la societat que l’a-
bandona, que renuncia a una literatura
pròpia, individualitzada i individualit-
zadora, és ja una societat dimitida.

Cinquanta anys després, tot apunta
que aquesta dimissió camina impara-
ble (ella sí) cap al seu triomf definitiu,
ajudada no sols pel desinterès i l’al·lèr-
gia, tan arrelats en la nostra societat,
per tot allò que demane un poc d’es-
forç intel·lectual, sinó també per la
bel·ligerància per part dels mandataris
de què s’ha dotat contra la cultura prò-
pia, començant per l’instrument bàsic
en què se’n manifesta una part essen-
cial, la llengua. Veure persones madu-
res i «de carrera», algunes fins i tot
amb fama de cultes i liberals, dir bar-
baritats contràries a la raó i a la civili-
tat, sense cap símptoma de vergonya,
des dels càrrecs per als quals han estat
triades per, entre altres coses, defensar
allò que dia rere dia van matant, li con-
firma a u que l’objectiu era i és aquei-
xa mort provocada i que no falta molt
per a assolir-lo. 

jans de comunicació, per bel·ligeràn-
cia per part del poder —actes literaris
de gran qualitat i significació, com dos
recitals de poesia que en els últims
mesos s’han celebrat a València. L’un,
a l’octubre, com a cloenda dels Jocs
Florals a Cavanilles, ideats i promoguts
des de la Universitat per l’entusiasme
eficient de Martí Domínguez, que va
convocar, com al magnífic llibre-catà-
leg que havia propiciat, una bona part
dels millors poetes (en català i castellà)
i artistes plàstics d’aquest país en una
lectura memorable al Jardí Botànic de
València. L’altre, al novembre, dins el
Saló Valencià del Llibre, impulsat per
un altre entusiasme eficient, el de
Vicent Berenguer, com a secretari del
Pen Club Català-Secció del País
Valencià. Aquest, enguany de caràcter
internacional, reuní, junt amb noms
importants de la poesia catalana com
ara Jaume Pérez Montaner, Jordi
Pàmias, Joan-Elies Adell, Lola Andrés,
o Josep Lluís Aguiló, autors d’altres
llengües com la portuguesa Ana
Marques Gastao, l’eslovè Boris Novak,
el gallec Modesto Fraga, l’hindú
Muhammad Khalid Aazer o el basc
José Ángel Irigaray.

Marc Granell

Invisibles

En aquest paisatge no és estrany, per
tant, que se silencien —per desinterès
assumit i autojustificat per part dels mit-

Joan Fuster s’escamnava que
Montserrat Roig, al seu torn, s’haguera
sorprès pel fet que ell havia dedicat,
en la seua Literatura catalana contem-
porània, més pàgines a Manuel de
Pedrolo que a Víctor Català. Pedrolo
seria un novel·lista notablement «més»
important que la senyora Albert: bas-
tava tenir ulls a la cara i una mica de
sentit comú per a adonar-se’n. Era una
dona, i escrivia truculències, i això,
potser, barrinava el de Sueca, dugué a
uns respectes «desaforats» per part
dels coetanis de donya Caterina
Albert; la rutina posterior s’encarrega-
ria de consagrar la prelació. Serien,
doncs, aspectes més aviat extraliteraris
els que perfilarien els graons d’un
cànon, reblats per una certa mandra a
pensar distintament del que imposava
la llosa i les inèrcies de la tradició. La

els odis, les amistats obscenes i el si
l’encerte, l’endevine. Els crítics hones-
tos, que n’hi ha, són clars. Tornant al
senyor Pedrolo i a la senyora Albert: a
hores d’ara fa la impressió que l’un
cotitza a la baixa i l’altra a l’alça.
¿S’hi barallen criteris exclusivament
«literaris»? També és veritat que a vol-
tes les comparacions són escassament
eficaces, «desaforades». En el mateix
article (recollit a Contra Unamuno y
los demás), diu Fuster que continua
amb L’idiot de la famille, de Sartre. El
patracol és llarg i no pot més que lle-
gir-lo a sarpades. Però a mesura que
s’endinsa en la lectura, adverteix que
Sartre «és molt més important, i inte-
ressant, que Flaubert». I ara sí que
hem begut oli. 

Ferran Garcia-Oliver

Reajustaments
de jerarquies

literatura catalana, advertia Fuster,
necessitava un reajustament de jerar-
quies. Ara mateix el necessita a crits.
Sobretot quan pareix que les succions
del mercat s’imposen als destrets de
l’excel·lència. Però, ¿qui l’ha de confe-
gir: els crítics, la universitat, els lectors,
els mateixos escriptors? Les connexions
entre tots quatre fallen estrepitosament,
i això no deu ajudar a la tasca. Els pri-
mers, en particular, es mouen entre la
intuïció, les animadversions, quan no

~
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Aquestes pàgines 
de novetats bibliogràfiques són patrocinades 

pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València:

EDITORIAL AFERS 

Anderson, Benedict: Comunitats ima-
ginades. Reflexions sobre l’origen i la
propagació del nacionalisme.  

Colomines, Agustí i Vicent S. Olmos
(eds.): Pensar la contemporaneïtat.
Divuit entrevistes sobre la història. 

Guinot, Enric (coord.): Usos i con-
flictes de l’aigua en la història, Afers,
51. 

Olmos, Vicent S. i Agustí Colomines
(coords.): Vint anys d’historiografia als
Països Catalans, Afers, 50.  

Skrabec, Simona: L’atzar de la llui-
ta. El concepte d’Europa Central al
segle XX.

Torres Fabra, Ricard Camil: Camp i
política. La Falange en una comunitat
rural valenciana.

Viciano, Pau: El regne perdut.
Quatre historiadors a la recerca de la
identitat valenciana.

EDICIONS BROMERA

Alapont, Pasqual: Barrots daurats.
Almerich, J. M.; Rodríguez, Valen-

tín: Els rius. Camins d’aigua i de
vida.

Ballart, Manuel: Un riu d’espiques,
Premi Far de Cullera 2005.

Ballester, Josep: L’odi, Premi de
Poesia Roís de Corella Ciutat de
València 2004.

Brennan, Herbie: L’Emperador
Porpra.

Cabré, Jaume: La teranyina.
Casas, Mariano: El rastre de la pan-

tera.
Caturla, Joaquim: L’home de l’estació.
Gomar, Rafa: Exercicis respiratoris. 
Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc,

versió de Josep Palomero i il·lustra-
cions de Manuel Boix.

Simbor Roig, Vicent: La narrativa
catalana del segle XX.

Simó, Isabel-Clara: Dora diu que no.
Sirera, Josep Lluís; Sirera, Rodolf: La

partida.
Trigo, Xulio Ricardo: La veritat

cansa, Premi Alfons el Magnànim de
Poesia 2005. 

BROSQUIL EDICIONS

Carbó, Ferran: Quinze poetes valen-
cians del segle XX.

Manuel i Cuenca, Carme: L’ànima
de les negres. Poesia de dones afroa-
mericanes dels segles XVIII i XIX.

Torreño, Antoni: Empremptes de
Xahrazad.

EDICIONS DEL BULLENT

Bea, Arantxa: La xiqueta que volia
ser. Per a entendre la discriminació de
les dones.

Borja, Joan: Llegendes del Sud,
Premi Bernat Capó 6a edició.

Castellano, Pep: Ferum de silenci,
Premi Enric Valor de Literatura Juvenil
2004. 

Castelló i Vives, Josep: Contes de
pansero.

Chapa, Josep: Multiaventura als
Pirineus. 

Pellicer, Joan: Costumari botànic [3]. 
Ruiz, Francesc; Salinas, Dino: Em fa

mal l’institut. Per a entendre el sistema
educatiu.   

Viana, Mercé: Mei-mei vol ser rei,
Premi Carmesina de Narrativa Infantil
2005.

CEIC ALFONS EL VELL

AA.DD.: 1984-2004. Vint anys del
Centre Alfons el Vell, 230 pàgs.

AA.DD.: València a l’escola.
Memòria i testimoni.

Bataller, Alexandre; Narbon,
Carme: Les paraules de la seda.
Llengua i cultura serisícola valenciana. 

Cambril Camarena, Joan C.: Gandia,
destinació turística mediterrània. 

Climent, Joan: Poemes a l’alegria.
Climent, Joan: Dic que tot es queda

sempre. Poemes inèdits de Joan
Climent.

Consell General del CEIC Alfons el
Vell: Especulació urbana, territori i
model econòmic.

Garcia Frasquet, Gabriel: Joan
Climent, poeta i ciutadà. 

Pons Fuster, Francesc: Vespres de
mort a Gandia (1500-1550).

EMPREMTES DE 
XAHRAZAD

Antoni Torreño 

I Premi de Literatura de Viatges Ciutat de Benicàssim, 2004
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EDITORIAL DENES

Granell, Marc: Tria personal (1976-
2005).

Luzon, Rubén: Cames ajudeu-me,
Premi César Simón poesia en valencià
2005.

Montealegre, Pedro: La palabra
rabia, Premi César Simón poesia en
castellà 2005. 

Piussi, Anna Maria; et al.: Llegint
Paulo Freire. Moacir Gadotti. 

Piussi, Anna Maria; et al.: Formar i
formar-se en la creació social.  

EDICIONS DESTINO

Alzamora, Sebastià: La pell i la prin-
cesa.

Molière, Teatre.
Shakespeare, William: Obres històri-

ques I. 

EDICIONS DE 1984

Crane, Stephen: La insígnia roja del
coratge.

Horta, Gerard: Balada de l’holandès
errant [Fauleta per a quasi-cadàvers].

Magris, Claudio: A cegues.
Tolstoi, Lev: Felicitat conjugal.
Verne, Jules: Enfront de la bandera. 

EDICIONS 62/EMPÚRIES

Balliett, Blue: Vermeer i el code
secret.

Coll, Pep: El salvatge dels Pirineus.
Cunningham, Michael: Dies memo-

rables.
Houellebecq, Michel: La possibilitat

d’una illa.
Márquez, Eduard: El silenci dels

arbres.
Mateu, Melcion: Jardí amb cangurs.
Mesquida, Biel: Els detalls del món.
Pinter, Harold: Essencial.
Puig, Pep: L’home que torna.
Saramago, José: Les intermitències

de la mort.

EDITORIAL MOLL

Aliaga, Xavier: Si no ho dic, reben-
te, Premi de Narrativa Vila de Lloseta
2005 (ex aequo).

Costa-Gramunt, Teresa: Santuari
grec.

Crespí, Rafael: La música de les
constel·lacions, Premi de Narrativa
Vila de Lloseta 2005 (ex aequo).

Sales, Martí: Huckleberry Finn.

PERIFÈRIC EDICIONS

AA.DD.: La sabateta de vidre, col.
«Estratègies».

Carbó, Joaquim: Retrat amb negra.   
Formosa, Feliu: El somriure de l’at-

zar. Diaris II, col. «Escriptures».
Guillem, Ramon: Una nit entre les

nits, col. «Escriptures».
Pellicer i Borràs, Joan Enric: Història

d’un desig insatisfet. L’ensenyament del
valencià fins a 1939, col. «Estratègies». 

Sala-Valldaura, Josep Maria: El
cigne cec. 

EDICIONS PROA

Albanell, Josep: Ventada de morts
(habitants de la nit), epíleg d’Àlex
Broch.

Aguiló, Josep Lluís: Monstres.
Benet i Jornet, Josep M.:

Salamandra.
Cabré, Jaume: La matèria de l’espe-

rit.
Cabré, Jaume: Les veus del Panamo.
Duch, Jordi Salvador: Futbol, metàfo-

ra d’una guerra freda.
Ferrà i Martorell, Miquel: Abdallah

Karim, el predicador.
Levy, Marc: La propera vegada.
Marivaux, Pierre de: Les falses con-

fidències, versió de Sergi Belbel.
Mira, Joan Francesc: Els treballs per-

duts.
Oliver, Joan: Ball robat.
Puigpelat, Francesc: Els llops.

Rafart, Susanna: Baies.
Vàzquez, Gerard: Uuuuh!.
Zabala, Manel: Rates.

QUADERNS CREMA

D’Ors, Eugeni: Glosari 1912-1914.
Haring, Roswitha: Un llit de neu.
Millu, Liana: El fum de Birkenau.
Monzó, Quim: Benzina (nova ver-

sió).
Monzó, Quim: La magnitud de la

tragèdia (nova versió).
Ramon, Artur; Vallcorba, Jaume:

Àlbum Manolo Hugué.
Zgustova, Monika: La dona silen-

ciosa.

TÀNDEM EDICIONS

Bascuñán, Paco: Contes viatgers. 
García, Jorge: El col·leccionista.
Palau, Guadalupe; Torres, Josep

Ramon: L’aigua un bé escàs, Premi
Baldiri Reixac 2004.

Torralba, Francesc: Identitats vulnera-
bles, Premi d’Assaig Llorer 2004.        

EDICIONS TRES I QUATRE

Altaió, Vicenç: Santa follia de ser
càntic, Premi Vicent Andrés Estellés de
Poesia dels Premis Octubre 2005. 

Cortés, Carles: Vull ser pintor...
Antoni Miró.

Fuster, Joan: Correspondència,
Joaquim Maluquer, 2a part, edició a
cura de Xavier Ferré i Trill, col.
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«Correspondència Joan Fuster», vol.
8.    

Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc.
Mira, Joan F.: Crítica de la nació

pura. 
Moreno, Ignasi: Jeff. Els colors de la

bogeria, Premi de Teatre dels Premis
Octubre 2005.

Olivares, Joan: L’estrep, Premi
Andròmina de Narrativa dels Premis
Octubre 2005.

Sebastià, Jordi: Un assumpte de
perifèria.

Solà, Enric: Recuperem els furs.
Woodward, William: Cèsar Borja.

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT
D’ALACANT

Beltran, Vicent: El parlar de la
Marina Alta. Vol. 1: El contacte inter-
dialectal valencianobalear. Vol. 2:
Microatles lingüístic de la Marina Alta.  

Cavaliere, Alessandro: El libro
impreso y el libro digital. Estudios
sobre los modos de producción edito-
rial en el cambio de milenio.

Quesada Novás, Àngeles: El amor
en los cuentos de Emilia Pardo Bazán.

Rubio, Fanny: Las revistas poéticas
españolas (1939-1975).

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT
JAUME I

Ayora del Olmo, Amparo: La obra
literaria de Jose Luis Aguirre.

García Edo, Vicent; Gómez
Albiñana, Rosa Maria: Cartografia
històrica de la Corona d’Aragó. Segles
XVI a XVIII.

Gimeno, Javier: Eduardo Albors.
Disseny de producte.

Gimeno Betí, Lluís: Aproximació lin-
güística als inicis de la llengua catala-
na (segles VIII al XIII). 

Pinazo, Daniel; Peris, Rosana;
Gámez, M. José: Las causas de la
pobreza en el tercer mundo. Imagen
social y conducta de ayuda.

Puig Puigcerver, Ramon: Els corcs
de la restauració. Vinaròs (1876-
1923).

Santamaria de Mingo, Vicent: El
pensament de Salvador Dalí en el llin-
dar dels anys trenta.

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

AA.DD.: Mujer y desarrollo. 
Amorós, Celia: La gran diferencia y

sus pequeñas consecuencias... para
las luchas de las mujeres.

Astarita, Carlos: Del feudalismo al
capitalismo. Cambio social y político
en Castilla y Europa Occidental.

Badenes, Gonzalo; González Mira,
Pedro (ed.): Voces (Ritmo 1987-2000).

Banyuls, J.; Cano, E.; Pitxer, J. V.;
Sánchez, A.: Economia laboral i políti-
ques d’ocupació.

Bauman, Zygmunt, Identitat.
Beauvoir, Simone de: El segundo

sexo.
Blesa, Isaïes: Un nuevo municipio

para una nueva monarquía.
Oligarquías y poder local. Xàtiva
(1707-1808).

Bombi, Andrea; Carreras, Juan José;
Marín, Miguel Ángel, (eds.): Música y
cultura urbana en la edad moderna.

Botella, Vicent: Residu de pluges.
Chaves, Rafael; Monzón, José

Luis; Navarro, Isabel; Martínez,
Ana M., (dirs.): Catálogo de recur-
sos documentales del CIDEC.
Centro de información y documen-
tación europea de la economía
pública, social y cooperativa,
Institut Universitari d’Economia
Social i Cooperativa.

Doce, Jordi: Poemas 1994-2005.
Duby, Georges: Los procesos de

Juana de Arco.
Fuster, Joan: Viure per viure.
Fuster, Joan: Bestiari.
Fuster, Joan; Carbó, Ferran (ed.):

Joan Fuster, viciós de la lectura.
Huerta, Ricard; De la Calle, Romà,

(eds.): La mirada inquieta.

Gallardo, Beatriz; Sanmartín, Julia:
Afasia fluente. Materiales para su estu-
dio.

Gallardo, Beatriz; Moreno, Veró-
nica: Afasia no fluente. Materiales y
análisis pragmático.

Garayzábal, Elena: Síndrome de
Williams. Materiales y análisis prag-
mático.

García Monerris, Carmen: La
Corona contra la historia. José Canga
Argüelles y la reforma del Real
Patrimonio Valenciano.

Gili, Alícia; Gargallo, Eduard
(coords.): Àfrica en l’imaginari occi-
dental.

Máñez, Salvador; Giner, Rosa
María: Farmacognòsia: de la natura al
medicament.

Maura, Juan Francisco: Españolas
de Ultramar en la historia y en la lite-
ratura.

Navarro Faus, Jesús: Sueños de cien-
cia. Un viaje al centro de Jules Verne.

Pagès, Pelai (dir.): La transició
democràtica als Països Catalans, col.
Història i Memòria del franquisme.

Peretó, Juli; Sendra, Ramon; Pam-
blanco, Mercé; Bañó, Carme: Fona-
ments de bioquímica.

Puchades, Miguel; Montoro, Juan
de Dios: Fonaments d’economia polí-
tica.

Romero, Joan; Alberola, Miquel
(coords.): Los límites del territorio. El
País Valenciano en la encrucijada.

Sanfeliu, Luz: Republicanas.
Sapiña, Fernando: El repte

energètic. Gestionant el llegat de
Prometeu.

Seguí, Juan José; Sánchez, Luis: La
romanización en tierras valencianas.
Una historia documental.

Simbor, Vicent: El realisme com-
promès en la narrativa catalana de
postguerra.

Theunissen, Michael: Anteproyectos
de modernidad: antigua melancolía y
acedia de la Edad Media.

Tilghman, Benjamin R.: Pero, ¿es
esto arte?.

Zaera, Rossana: Anatomia de les
ombres.

L’Espill. Revista fundada per Joan
Fuster, 20, Identitats europees.

Matemàtiques, vol. 2.
Pasajes. Revista de Pensamiento

Contemporáneo, 18, El desafío de la
laicidad.

Universos. Revista de Lenguas
Indígenas y Universos Culturales, 2.
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novel·la no ha tingut un paper fona-
mental. Adam Zagajewski afirma que
és impensable trobar un narrador en un
rol tan important com el de Czeslaw
Milosz i el seu assaig La ment captiva.
Ara els problemes de Polònia són els
mateixos de qualsevol altre país: glo-
balització, pèrdua de la cultura literà-
ria a favor d’una cultura anorreadora,
i tants d’altres. Amb tot, el poeta no
pot deixar d’entendre la poesia com
una cosa pública que depassa la con-
dició individual —en el seu cas, con-
cretada en una sèrie d’arribades i pèr-
dues que sovint només són salvades
per la condició de l’art i la seva espiri-
tualitat, ja sigui en la música o en la
pintura—, per passar a la condició
històrica lligada al poema; condició
que, explica anecdòticament, negava
a la poesia el seu traductor francès.
Preguntat sobre l’Europa actual,
Zagajewski en declara els perills:
Europa corre el risc d’esdevenir un
enorme museu, deutora dels països
que existien en el passat i que encara
imposen fronteres invisibles, mancada
de l’energia que es troba a Amèrica. 

Sobre la taula de la casa editorial,
tres títols: Terra del foc, Deseo i el
volum d’assaigs En defensa del fervor.
Rere Deseo, conclou, no hi ha bandes
sonores, sinó desig, i somriu quan un
periodista li assegura que ja és núme-
ro u en vendes. Però tots sabem que el
poeta dedicarà la tarda a contemplar
Caravaggio. En els dies propers, plan-
tejarà els temes de la inspiració —que
ell defensa aferrissadament—, de la
llengua i del compromís, amb un altre
poeta, Francesc Parcerisas, de la mà
de Simona Skrabec. També l’espera
una conferència sobre la poesia con-
temporània a la universitat. L’autor ha
estudiat aspectes tals com la relació
entre fervor i ironia, el gris que unifor-
mitza l’esplendor i la humilitat o la
capacitat de la poesia polonesa per
abraçar amb entusiasme causes prò-
pies de la novel·la o de l’assaig, poe-
sia i polis unides fora de la universitat.
Potser Zagajewski dirà als oients de
l’Ateneu: «Hay un exceso de elegías,
de memoria». 

Zagajewski, amb tot, marxarà segur
que el fervor que ha despertat entre
tants lectors catalans també és una
defensa. Barcelona, en definitiva, serà
un viatge més per a una no menys
secreta mística de principiants.

Susanna Rafart

Adam Zagajewski
visita Barcelona

Plou a Barcelona i és novembre. Un
poeta polonès ens espera amb el seu
editor a la seu de l’editorial Quaderns
Crema i El Acantilado. És tolerant amb
els periodistes que arriben més tard i,
tot i que l’editor es disculpa, el poeta
afegeix que la puntualitat tampoc no és
una qualitat eslava. Té l’aspecte benig-
ne dels savis que anticipen totes les pre-
guntes perquè la seva realitat ha estat
prou canviant com per entendre les
raons de les cultures apressades i pre-
veure-les. Ha nascut a Lvov, que va ser
Lviv, Leopoli, Lemberg o Leuw i es
declara refugiat des que tenia quatre
mesos. La seva infància va tenir dues
ciutats, la ciutat industrial de Silèsia, on
va haver de créixer, i la ciutat mítica i
enyorada del lloc familiar perdut.
Potser és per això que ha tractat d’ex-
plicar el món des dels objectes quoti-
dians com una manera de transcendir
més lluny, i partint de la idea que la
poesia ha de cercar la transparència:
«Y nosotros también vivíamos entre dos
dialectos, / en la jerga estrecha de lo
cotidiano, del odio, / y en el lenguaje
de un gran sueño». Poeta de molts lec-
tors, Adam Zagajewski es confessa
hereu de Herbert i Milosz, els grans
referents de la poesia polonesa con-
temporània, alhora que comparteix
aquest tronc rebut amb la predilecció
per Gottfried Benn, Osip Mandelstam,
John Keats, Hölderlin o Antonio
Machado. 

Zagajewski parla sense gestualitat,
però somriu sovint, sense deixar d’inci-
dir en el sentit de les preguntes que se
li fan. El poeta no sempre ha estat
comprès: la seva crítica a una poesia
que fos lliure estèticament, però no
políticament, li va valdre més d’un
rebuig al seu país. Però Zagajewski
reclama la llibertat total per a la recer-
ca artística, lluny de tota intenció pro-
gramàtica, i la defensa del sublim en
poesia. Algunes d’aquestes causes el
dugueren a un exili voluntari, primer a
França, i després als Estats Units, on
ha exercit de professor, per tornar defi-
nitivament a Cracòvia. El seu és un
país de poetes i assagistes, on la
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Saó és un exemple paradigmàtic de
publicació en català que, malgrat la
precarietat intrínseca que caracteritza
al sector, ha subsistit. De fet, Saó és de
les publicacions valencianes més anti-
gues concebudes íntegrament en
català. Tot just ara acaba d’arribar al
número 300 i ha estat «present» i,
sobretot, al servei del seu públic. Però
Saó té un mèrit afegit, un plus d’heroï-
citat, que ve donat per la seua particu-
laríssima idiosincràsia. Saó va nàixer
amb la voluntat d’atendre un públic
creient i, alhora, sensible a la cultura i a
la llengua «indígenes». Això, que a
Catalunya no és difícil, al País Valencià,
sense arribar a l’extravagància, no és
habitual. Es tracta d’una combinació,
Església i País, no estrafolària però sí
escassa, quantitativament parlant.
L’Església «valenciana», si més no
l’Església oficial, ha estat històricament,
i continua sent-ho, indiferent a les sensi-
bilitats del País. Encara més, ha estat
bel·ligerant amb ell: un instrument més,
fins i tot dels més determinants, de la
progressiva alienació cultural, lingüísti-
ca i política del País Valencià.    

Això no és tot, però. Un dels mèrits
afegits de Saó rau en el fet que ha
sabut obrir-se també a un públic no
creient o, com a mínim, no especial-
ment atret pel fet religiós. Fins i tot ha
sabut guanyar-se el respecte i la simpa-

d’Església. Durant aquests trenta anys,
Saó ha publicat 37 monogràfics i ha
atès, pràcticament, la major part de les
personalitats que han fet història al País
Valencià. Escriptors, polítics, historia-
dors, sociòlegs, científics, homes i
dones d’Església... Saó ha estat,
també, un referent, un baròmetre, de la
vida cultural, política, econòmica i
social valenciana. Des de l’anàlisi rigo-
rosa, en forma d’article d’opinió, repor-
tatge, entrevista o ressenya, Saó ha
comptat amb les firmes més solvents i
amb els col·laboradors de les més
diverses procedències i ideologies.

Saó celebra el número 300 de la
revista, i els seus 30 anys de vida, amb
un monogràfic en què analitza des d’an-
gles diversos la realitat del País
Valencià: «Per al número 300 hem mirat
la realitat del nostre país des de cinc
vessants diferents: cultura, política, eco-
nomia, ciència i Església. Segurament,
com hem fet al llarg d’aquests 300
números, l’anàlisi siga suficient, encara
que el resultat faça palesa una realitat
de país esquifida i mediocre. Saó ha
volgut millorar aquesta realitat, i és per
això que acceptem plenament el repte
de continuar treballant durant 300
números més, com a mínim, per tal de
tindre un país més net, més lliure i més
democràtic». Per molts anys. 

Juli Capilla

Església i País

tia d’un sector que, tot i partir de pres-
supòsits declaradament laïcistes, s’ha
interessat pels continguts i les reflexions
d’una publicació que és alguna cosa
més que una revista de Cultura i

Amb una constància i una tenacitat
que desmunten tots els tòpics, i des de
Catarroja (l’Horta Sud), fa ja vint anys
que es publica una revista de tapes
blanques que concentra el bo i millor
de la historiografia del nostre país. És
una revista d’investigació que s’ha con-
vertit per dret propi en una referència
indefugible en el seu camp. Però
aquesta publicació, amb els seus
monogràfics i miscel·lànies, és molt
més que una revista d’història, car des-
plega tot sovint un bon feix d’obertures
cap a d’altres àmbits del saber, de la
reflexió i del pensament. Al llarg dels
milers de pàgines publicades, Afers ha
fet aportacions substancials. És un veri-
table luxe de la nostra cultura.

Per commemorar d’alguna manera
l’avinentesa, el número 50 presenta un
panorama força complet de la historio-
grafia als Països Catalans al llarg dels
darrers vint anys. Precedits per una

l’evolució recent de la recerca històrica
a casa nostra. Més enllà de la utilitat
com a balanç, cal remarcar que les
aproximacions no estalvien de vega-
des el matís polèmic i facetes de la
intrahistòria de la disciplina, la qual
cosa remet a aspectes significatius (i
de lectura a estones entretinguda), més
enllà de les qüestions metodològiques
o de l’acumulació d’informació sobre
autors, obres, problemes i tendències.

Però la tasca d’Afers (que és també
una editorial dinàmica amb un catàleg
ben interessant) no s’atura. El núm. 51,
coordinat per Enric Guinot, es dedica a
«Usos i conflictes de l’aigua en la histò-
ria». La síntesi històrica i la mirada trans-
versal, pròpia de l’autèntica ciència
social, es combinen ací per oferir-nos
una visió innovadora i plena de rigor
sobre un aspecte clau del nostre passat.

Gustau Muñoz

Afers,
50 números

presentació de Vicent Olmos i Agustí
Colomines, un ampli ventall d’autors
s’ocupen d’història de la historiografia
(Enric Pujol), de prehistòria i món antic
(Joan Sanmartí, Isabel Roda i Miquel
Molist), de la recerca sobre feudalisme
i medievalisme (Pau Viciano), d’histò-
ria moderna (Antoni Simon), d’història
contemporània (Ferran Archilés),
d’història de la ciència i de la tècnica
(Vicent Salavert) i de geografia (Enric
Mendizábal i Abel Albet). Vet ací una
eina molt útil, no sols per als especia-
listes, que ens permet fer-nos càrrec de
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Pasqual Alapont:
l’inconformisme d’un escriptor

A hores d’ara, Pasqual
Alapont és un dels pocs escrip-
tors valencians que més serio-
sament s’han pres la professio-
nalització del seu ofici i, no
obstant això, és més que pro-
vable que el seu nom no figu-
raria, després d’una hipotètica
enquesta entre crítics i estudio-
sos de les nostres lletres, en
cap selecció dels deu o vint
autors actuals més representa-
tius, ni tan sols reduint-ne el
camp d’anàlisi al territori
estrictament valencià. La raó,
amb tota seguretat —i a pesar
de les reivindicacions que
s’han fet en els últims anys—,
no és una altra que la seua
adscripció a la literatura infan-
til i juvenil: un gènere conside-
rat menor. Però és evident, a poc que
resseguim i analitzem la seua trajectò-
ria, que es tractaria —o es tracta—
d’una omissió injusta, perquè si bé és
cert que la seua activitat com a escrip-
tor —tret de la publicació inicial d’uns
poemes a l’antologia L’espai del vers
jove, l’any 1985— s’inicià i consolidà
com a narrador d’obres infantils,
també és cert que, amb el pas dels
anys, ha diversificat la seua producció
fins a convertir-se en un dels escriptors
més polifacètics pel que fa a l’ús de
diversos gèneres i registres literaris.

L’any 1984, Alapont guanyà el
Premi Enric Valor de narrativa infantil
amb l’obra Mitjacua i la sargantana
del mar, escrita amb Antoni
Torregrossa; i l’any 1986 publicà la
seua primera obra en solitari, No
sigues bajoca!, amb què inaugurà una
saga de narracions infantils protago-
nitzades per uns mateixos personatges
i que feren de l’autor, en pocs anys
—ara en aquest àmbit sí—, un referent
indiscutible de la literatura infantil al
País Valencià. Amb aquestes obres feia
la impressió que Pasqual Alapont
havia trobat la clau de l’èxit i, per
això, hi reincidia. Estàs com una
moto!, Me’n vaig de casa! i, més
recentment, Cagadets de por —totes
elles de l’esmentada sèrie,— junt amb

altres obres de caràcter més juvenil
com Pipistrellus pipistrellus, set dies en
la vida d'un quiròpter; Quin sidral de
campament!; Menjaré bolly@os per tu;
Un estiu sense franceses o L’ovella
negra són obres que tenen totes en
comú un tractament humorístic dels fets
exposats i una crítica irònica i sovint
corrosiva de determinats comporta-
ments i actituds dels adults en relació
amb el món dels infants. Unes carac-
terístiques que —unides al seu estil
directe i intencionadament acostat al
llenguatge col·loquial dels joves— han
fet que funcionen molt bé com a lectu-
res recomanades en el món escolar;
però, a pesar d’això, Pasqual Alapont
no ha volgut encasellar-se.

I bona prova d’aquest inconformisme
com a escriptor és el salt que donà, fa
uns anys, envers el conreu d’un altre
gènere: el teatre. Un gènere que coneix
també molt bé com a actor i director
escènic, i en què, si bé ha estrenat i
publicat obres dirigides a un públic
infantil, com ara Els viatges de Marco
Polo, Alícia i Això era i no era, ha des-
tacat, sobretot, amb obres pensades en
un públic adult i amb registres temàtics
molt més amplis i variats que els usats
amb anterioritat. En aquest aspecte,

són dignes de menció les
obres Beatrius, Currículum
(escrita amb Carles
Alberola), Tres tristos trau-
mes, Pell de corder i Una
teoria sobre això. I, fins i tot,
tampoc no s’ha d’oblidar la
meritòria incursió d’Alapont
en el gènere novel·lístic amb
l’obra Tota d’un glop, guan-
yadora del premi Joanot
Martorell. Obres, totes
aquestes, que converteixen
el seu autor en un escriptor a
la recerca de noves vies
d’expressió i que no es con-
forma amb transitar per
camins ja coneguts encara
que li hagen estat benèvols i
exitosos. Ens trobem, per
tant, davant d’un escriptor

que es rebel·la contra ell mateix i que
es repta constantment per tal d’aconse-
guir uns objectius més ambiciosos.

Això fa que, fins i tot, en el conreu de
la literatura per a joves, haja abando-
nat darrerament el to humorístic i que
s’haja endinsat en el tractament d’uns
temes problemàtics que posen de mani-
fest el compromís social de l’escriptor i
la seua voluntat crítica davant una situa-
ció del tot injusta. Un compromís que es
veu clarament reflectit en novel·les com
L’infern de Marta, sobre el maltracta-
ment físic de les dones, i Barrots dau-
rats, que tracta el tema del perill de les
sectes, i que també apareix en la seua,
per ara, última novel·la, Plens de ràbia,
publicada a la col·lecció «Periscopi» de
Marjal/Edebé. En aquest sentit, cal
assenyalar, a més, l’oportunitat i l’ac-
tualitat dels arguments seleccionats per
Alapont ja que, en aquesta darrera
obra, hi assistim al retrat amarg, però
esperançat, d’una joventut que viu
immersa dins la violència familiar i
social que ens envolta i de la qual
només ens pot lliurar l’amor i l’estima
dels altres. Una nova aportació, sens
dubte interessant, d’aquest escriptor
inconformista i polifacètic que és
Pasqual Alapont i que convé no oblidar. 

Josep Antoni Fluixà
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Margarita Ballester tria Nicole Brossard

Pays

au québec imaginer est littéraire
et pleurer, errer, recommencer
au québec, être une femme
et pleurer, errer, recommencer
mourir est bien facil, très souvent
on retrouve une femme blessée
au niveau du bonheure

De Installations (avec et sans pronoms)
Écrits des Forges, 1989

País

al quebec imaginar és literari
i plorar, equivocar-se, recomençar
al quebec ser una dona
i plorar, equivocar-se, recomençar
morir és molt fàcil, ben sovint
hom retroba una dona ferida
al nivell de la felicitat

De Instal·lacions (amb i sense pronoms)
Traducció d’Antoni Clapés
Jardins de Samarcanda / Eumo Editorial, 2005

Aquest poema de Nicole Brossard
(Montreal, 1943) em sembla prou representatiu del que vol signi-
ficar el títol del llibre al qual pertany (publicat gràcies a l’encert de
Jardins de Samarcanda i Eumo Editorial en una traducció nítida
d’Antoni Clapés): Instal·lacions (amb i sense pronoms). En aquest
cas, el poema triat funciona sense pronoms. Sí, els poemes d’a-
quest llibre són instal·lacions d’una sintaxi que es vol articular com
un objecte despullat de tot el que podria ser concessió a una retò-
rica. Com diu l’autora en un altre poema («Tabú»), «tinc cura /
quan somio amb la meva llengua / d’agafar la moral per sorpre-
sa / en la part intacta del desig». El que aconsegueix Brossard,
precisament, és agafar la moral per sorpresa i no només en el sen-
tit estricte de la passió i el seu ideari lèsbic i feminista, sinó en l’es-
til, en la forma d’imaginar el poema.

Tal com deia, em sembla molt representatiu del seu atac per sor-
presa la composició d’aquest poema («País») que es resol en una
imatge (amarga i bella): «morir és molt fàcil, ben sovint / hom
retroba una dona ferida / al nivell de la felicitat», i s’inicia amb la
construcció d’una escalada de quatre versos que inclouen un efec-
te d’al·literació i que són una concisa i despullada progressió de
sentit per arribar a la imatge final, com qui puja els graons d’una
novel·la negra, en una part del món que és com qualsevol altra
minúscula part del món, sense majúscula inicial ni punt final:  «ima-
ginar és literari (...) morir és molt fàcil».

Margarita Ballester

 


