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Les 
destralades 
de Camilleri 
No puc evitar sentir-me fascinat pel 
producte que elabora Andrea Cami-
lleri (Sicília, 1925) a la sèrie dedicada 
al comissari Montalbano. És una fas-
cinació sorgida a partir de la compro-
vació, un cop i un altre, que aquestes 
novel·les criminals són de les més 
simples d’aquest gènere en el pano-
rama internacional: cada capítol gai-
rebé és una destralada que el separa 
del següent, en el sentit que va per 
feina. No he vist mai cap escriptor de 
novel·la negra que vagi tant per feina. 
Les novel·les són curtes i com que ca-
da moviment porta gairebé sempre 
inexorablement a un progrés de la 
trama, avancen a un ritme impara-
ble. No hi ha desviacions. I si cal que 
un personatge secundari es tregui de 
la màniga al final la solució del pro-
blema, doncs ho fa, com en l’últim 
lliurament de la sèrie, Un cau d’escur-
çons (traducció de Pau Vidal, Edici-
ons 62, 2017). Aquesta senzillesa és 
captivadora. I penso que és el que 
captiva els milers i milers de fans del 
comissari. Hi ha vegades que els ca-
pítols semblen meres transcripcions 
d’informes policials. 

Destil·lat de novel·la negra 
Camilleri deu partir del fet que tots 
els seus lectors han llegit o vist al 
llarg de la seva vida uns quants mi-
lers d’històries criminals i que, per 
tant, tenen introduïts en el subcons-
cient tots els moviments indirectes 
de la trama. No cal repetir-los. Cal 
anar per feina. Vull pensar, des de 
l’admiració, que el missatge de fons 
és “el crim és simple, senzill, a tot ar-
reu és igual, per això faig que el co-
missari el solucioni ràpid, perquè no 
cal donar-hi tantes voltes”. La hu-
manitat està formada per milers de 
milions de persones bàsicament 
simples, amb motivacions ances-
trals que sempre són les mateixes i 
que a l’hora de matar ho fan moguts 
per les mateixes passions i de les ma-
teixes maneres de sempre. És obvi 
que un assassí té un problema psico-
lògic de relació amb el món i amb ell 
mateix. No cal tornar-ho a explicar 
al lector. No calen complicacions es-
tilístiques. Anem per feina, cacem 
l’assassí perquè no faci més mal i ai-
xí podrem tornar més aviat a la tran-
quil·litat. Maneres de fer mediterrà-
nies, sicilianes, gairebé fatalistes i al-
hora vitalistes. Que lluny d’aquesta 
colla d’escandinaus que no veuen 
mai el sol i que tot t’ho volen explicar 
i justificar mil vegades. Repeteixo: 
Camilleri em té fascinat.✒
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“La bellesa no té 
ulls,/ però et 

contempla.../ I tu, deses-
perat,/ no saps com tor-
nar-li la mirada”. L’úl-
tim llibre de Pere Tàpi-
as, publicat dies abans 
de la seva mort, és una 
declaració d’amor a la 
tradició amb un estil 
“incisiu, eficaç i directe”, 
com recorda Francesc 
Pasqual a la introducció.

‘On es 
desborda...’ 
PERE TÀPIAS 
El Cep i la Nansa
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Pitàgores i l’har-
monia de les esfe-
res (que no sen-
tim perquè la du-
em interioritzada 
de naixement) hi 
deuen tenir algu-

na cosa a veure, en aquest Concert 
d’esferes. Però les figures d’aquest 
calidoscopi, “de simetria radiada de 
múltiples colors”, com diu el dicci-
onari, no varien de forma il·limita-
da. El poeta intervé per modular els 
seus artefactes verbals; són “esfe-
res” concertades per l’artífex. Josep 
Maria Sala-Valldaura (Gironella, 
1947) s’ha imposat un exercici rigo-
rós i difícil, que és el que afronta un 
poeta en la maduresa a l’hora 
d’auto antologar-se, i se n’ha sortit 
amb escreix. Només cal que repas-
sem, al final del llibre, la secció so-
bre la procedència dels poemes per 
adonar-nos de la feinada que deu 
haver suposat l’espigolament. En 
l’encert hi deu haver ajudat sens 
dubte el fet que Sala-Valldaura és 
un crític de consideració en la nos-
tra literatura, i les seves darreres 

Un calidoscopi poètic 
imprescindible

publicacions l’avalen com un dels 
mestres pensadors en matèria po-
ètica, cosa que no abunda al país, i 
que bona falta ens fa.  

Però una cosa és antologar poe-
tes de la tradició i una altra fer-ho 
amb la pròpia obra. I el resultat és 
formidable, perquè –com ja va suc-
ceir en aquesta mateixa col·lecció 
amb Jaume Pont– tenim a l’abast en 
un sol volum el gruix de l’aportació 
d’un poeta de la generació dels 70 
que el públic lector actual no podia 
apamar en la seva justa mesura. I val 
a dir que la mesura és, paradoxal-
ment, calidoscòpica, és a dir, en cer-
ta manera, “desmesurada”. Sala-
Valldaura té una gran virtut, difícil 
de trobar per aquests verals, que és 
que aconsegueix ser sempre fresc, 
fins i tot quan es posa transcendent. 
En això s’hi detecta un parentiu que 
va de Joan Salvat-Papasseit a Jordi 
Sarsanedas, i que entronca amb la 
poesia popular, i, no obstant això, va 
encara més enllà. 

Podríem afirmar que de la virtut 
passem al virtuosisme, perquè ens 
les havem amb un poeta formal-

ment perfecte, amb un sentit in-
discutible del vers com a unitat 
orgànica, amb un fraseig sempre 
segur, una llengua esponerosa i 
afinada, un sentit admirable de 
la construcció del poema i, a 
més, amb una varietat de regis-
tres esborronadora.  

Sala-Valldaura, savi exquisit 
El bagatge literari és el d’un sa-
vi exquisit, que juga amb la tradi-
ció i la modernitat meravellosa-
ment bé. Tant pot fer un joc in-
tertextual amb Beckett, Lucreci, 
Maragall o Gracq, o els barrocs, 
com delir-nos amb poe mes per 
a infants, amb bestiaris irònics, 
amb lírica eròtica, evocacions in-
tenses sobre el passat, o reflexi-
ons que pouen en l’acte de crea-
ció poètica, que, tot i ser fona-
mentalment lúdic, no deixa de 
tenir un perfil metafísic: “Mires 
d’ocupar l’espai / del temps que 
s’escapa / amb versos que reta-
llen la línia llarga del viure, / i les 
teves mans palpen els buits dei-
xats a cada lletra”. I, de fet, el joc 
constant amb la tradició, que ar-
riba a la genialitat del poema Els 
cucs de terra, on treu el caparró 
el Sum vermis de Verdaguer, amb 
un darrer vers escruixidor –“Lla-
vors me’ls miro com em mira 
Déu”–, acaba amb una altra vol-
ta de cargol. Entrem en l’hora 
greu, els darrers compassos del 
concert, on el to juganer del 
principi esdevé solemne i lúcid; 
com en l’obra mozartiana, l’ale-
gria dels inicis adopta en la ma-
duresa un to de rèquiem. I el po-
eta fa un esforç verament ascètic 
per donar uns poemes on gaire-
bé podem sentir la pols de “l’er-
màs i els quatre ramats / que 
guarden les cledes”. I enmig de 
tantes troballes com hi ha en el 
llibre, aquesta darrera: “El crit de 
Munch és una olivera. Amb el cel 
del vespre pintat de sang”. Pel 
que fa a la resta, cal dir que l’edi-
ció és impecable, i les il·lustraci-
ons de Vall Palou, esplèndides. 
L’existència d’una edició així, 
fruit del treball d’un poeta com 
aquest, és senyal d’una terra al-
tament civilitzada. Celebrem-ho 
i protegim-ho.✒
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Tot i que encara es pot 
trobar en llibreries 

l’excel·lent versió de Fulles 
d’herba de Jaume C. Pons 
Alorda, Penguin llança en 
format butxaca Obra esco-
gida, que a més de comp-
tar amb una bona selecció 
de poemes de Whitman 
inclou una tria de les crò-
niques de Jornadas en 
América i els articles de 
Perspectivas democráticas.

‘Obra  
escogida’ 
WALT WHITMAN 
Penguin

El dissenyador i 
col·laborador de 

l’ARA Jordi Duró fa 
equip amb Laia Falcón 
–actualment directora 
de la revista El Culturis-
ta– per rastrejar la pre-
sència d’animals a Bar-
celona d’una manera 
amena i didàctica. Hi ha 
gats, senglars, gambes, 
sargantanes, ratpenats i 
fins i tot dracs.

‘Barzoolona’ 
JORDI DURÓ /  
LAIA FALCÓN 
La Galera
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