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Micronacions 
sota el 
microscopi 
Graziano Graziani (Roma, 1978), es-
criptor i crític teatral, ha fet un llibre 
titulat Atles de micronacions (Males 
Herbes, traducció de Lucia Pietrelli), 
que és tot un exercici d’enyorança i 
de màgia. Estrictament és un repor-
tatge continu sobre les denominades 
micronacions, que són estats minús-
culs sorgits de les causes més varia-
des. Per això parlàvem d’enyorança: 
aquestes 56 nacions minúscules ens 
porten a un estadi anterior de la hu-
manitat, quan encara hi havia naci-
ons per fundar i racons per descobrir. 
Tots els casos parlen d’epopeies hu-
manes gairebé personals, accions 
d’algú que, com Ikea, declara la repú-
blica independent de casa seva. 
S’aprofita el fet d’estar en aigües in-
ternacionals, o tractar-se d’un illot 
deshabitat, o simplement, el pati de 
casa. Els estats normals on s’encabei-
xen responen amb la ignorància en 
general, tret de llocs veritablement 
democràtics on, sense despentinar-
se, davant d’un ciutadà entestat a de-
clarar la independència de casa seva, 
com amb els bojos, li segueixen el 
corrent (cas detectat a Austràlia). 
Aquest llibre és un compendi dels 
més variats Quixots que hagin pogut 
existir. De Davids contra Goliats. De 
gent incapaç de suportar el que con-
sidera una injustícia flagrant i es re-
bel·la proclamant la independència. 
També, de gent que hi veu una font 
de negoci. N’hi ha que duren hores, 
n’hi ha que dies i n’hi ha que anys 
sencers. Tot depèn de la paciència de 
l’estat que es consideri amputat. 

Llibre de viatges especial 
Graziani ens ofereix també una mena 
de llibre de viatges del tot original 
perquè recorres alhora somnis, terri-
toris reals i anhels. És una enciclopè-
dia bàsica de la utopia, la mateixa que 
Verne ens novel·lava a Els nàufrags 
del Jonathan. Marxem de casa per 
instaurar un nou ordre. Una nova Íta-
ca. És un llibre de viatges ben curiós, 
ja que no té cap ordre especial (de mi-
cronacions n’hi ha arreu del món) pe-
rò que l’obris per on l’obris et trans-
porta a un món particular. No posem 
exemples concrets perquè volem dei-
xar que el lector interessat se’ls trobi. 
N’hi ha per donar i per vendre. 
L’avantatge que té Atles de microna-
cions és que pot deixar-se i recuperar-
se un cert temps després: sempre 
s’entra en un micropaís nou, tant o 
més curiós que l’anterior. Bon viatge: 
i sí, tots els casos han sorgit després 
d’una DUI!✒
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Nou volum de la fe-
nomenal col·lecció 

Alba Clásica. Pierre y Je-
an, de Guy de Maupas-
sant, arrenca amb la de-
cisió del joier Roland de 
deixar la seva herència al 
fill petit, el Jean. Tot i 
que pretén no deixar-se 
influir per la notícia, el 
Pierre –el germà gran– 
comença a pensar la ma-
nera de venjar-se. 

Pierre y 
Jean 
MAUPASSANT 
Alba Editorial
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La poesia d’Alda 
Merini (Milà, 
1931-2009), inè-
dita fins ara en 
català, ens arriba 
de manera simul-
tània i atzarosa 

des de dues fonts diferents. El pri-
mer llibre, La Terra Santa, està pu-
blicat a Menorca i ens l’ofereix l’edi-
torial Arrela de la mà de Nora Al-
bert, traductora i prologuista que va 
conèixer Merini. L’altre volum, Clí-
nica de l’abandó, ens el presenta la 
col·lecció Jardins de Samarcanda de 
Vic en una traducció de Meritxell 
Cucurella-Jorba que va merèixer el 
XII Premi Jordi Domènech. 

L’obra de Merini ve fortament 
marcada per les seves circumstànci-
es personals. Nascuda a Milà el 1931, 
va ser una poeta precoç. Als deu anys 
va guanyar el seu primer premi lite-
rari, i al voltant dels quinze es va en-
dinsar en el món intel·lectual de la 
ciutat, i va mantenir una relació 
amorosa amb Giorgio Manganelli 
–de qui el lector potser recorda Cen-
turia. Cien breves novelas río, publi-

La poesia visceral  
d’Alda Merini

cada a Anagrama el 1982– que Albert 
qualifica misteriosament de “curta, 
però llegendària”. Va publicar el seu 
primer recull, La presenza d’Orfeo, 
el 1953, però abans, el 1947, és inter-
nada per primer cop en un centre 
psiquiàtric. Aquesta primera esta-
da seria breu, però posteriorment hi 
passaria set anys, entre el 1965 i el 
1972, entrant-hi i sortint-ne. Poc 
després naixerien les seves filles 
Barbara, Simona i Flavia (el 1955 ha-
via nascut Emanuela). Tot i així, la 
seva producció és abundant: a la cro-
nologia que inclou Albert hi ha al 
voltant de 40 títols. La seva poesia va 
trobar el reconeixement, entre d’al-
tres, de Quasimodo i Pasolini, que hi 
va veure ressons de Rilke i Whitman. 
Va rebre nombrosos premis, va ser 
nomenada doctora honoris causa 
per la Universitat de Messina i a par-
tir del 1996 es va iniciar la seva can-
didatura per al premi Nobel. 

L’infern de la raó 
La Terra Santa que dona nom a un 
dels volums és com ella anomena-
va el manicomi Paolo Pini, situat en 

un barri de la perifèria milanesa, 
i és un volum de 40 poemes selec-
cionats per la seva amiga Maria 
Corti, on el manicomi esdevé no 
tan sols el mitjà on es desenvolu-
pa el poema, sinó també una me-
tàfora de la veu empresonada 
dins la paraula que lluita per fer-
se vers: “Sé del cert que mai més 
res no podrà escanyar la meva ri-
ma, / durant anys he tingut sege-
llat el silenci a la gola / com un pa-
rany per al sacrifici, / ha arribat, 
doncs, l’hora de cantar / les exè-
quies al passat”. Com molts dels 
seus poemes, la brevetat i la con-
tundència ens recorden de vega-
des Leopoldo María Panero, un 
altre il·lustre poeta habitant del 
manicomi, tot i que Merini, crec 
jo, té una varietat temàtica molt 
més àmplia i una força més subtil 
i poderosa alhora: “Els engonals 
són la força de l’ànima, / tàcita, 
fosca”; “Per tu vaig escriure tota 
la meva decadència”; o aquests 
meravellosos versos: “Els poe-
mes més bells / s’escriuen sobre 
les pedres / amb els genolls na-
frats / i les ments esmolades de 
misteri”. Aquest volum d’Arrela 
és una introducció perfecta a la 
poesia de Merini: informatiu i 
molt ben traduït. 

A Clínica de l’abandó, del 2003, 
quan ja feia trenta anys que Meri-
ni havia sortit del manicomi, no hi 
trobem l’omnipresència de la fo-
llia (tot i que hi hagi un poema ti-
tulat Manicomis), i un dels temes 
principals és l’amor: “He fet 
l’amor / amb qui no he conegut 
mai”; “Déu ens prengué la carn i 
l’ànima i / va barrejar les fronte-
res”; “Així vam trobar l’infern de 
la raó / i no ens vam reveure mai 
més”. Hi ha moltes gemmes en 
aquest volum, però també algu-
nes decisions de la traductora que 
no entenc: que puntuï molts po-
emes on a l’original no hi ha més 
puntuació que el punt final, amb 
la noble intenció de fer-los més 
entenedors suposo, però trencant 
la immediatesa torrencial del seu 
discurs; que posi títol a molts po-
emes que no en tenen, en una de-
cisió que em sembla bastant dis-
cutible, tot i que n’expliqui els 
motius a l’epíleg.✒
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Després de vendre un 
milió d’exemplars 

dels seus últims llibres, 
Pierre Dukan publica 
Los seis meses que pue-
den cambiar el mundo y 
el futuro de tu bebé, cen-
trat en com es pot evitar 
el sobrepès, l’obesitat i la 
diabetis a partir de l’ali-
mentació de les mares 
durant el primer mig any 
d’embaràs.

Los seis 
meses que... 
PIERRE DUKAN 
Planeta

ASSAIG

Coincidint amb el 
centenari de la Re-

volució Russa arriba una 
nova traducció del Mani-
fest comunista, de Karl 
Marx i Friedrich Engels, 
en versió de Núria Mira-
bet Cucala i amb pròleg 
de Santiago López Petit. 
És una ocasió excel·lent 
per descobrir un dels 
textos més influents del 
segle XIX.

Manifest 
comunista 
MARX I ENGELS 
Ed. Taifa

ASSAIG


