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No ha plogut pas 
poc des que obrien 
foc en el panora-
ma poètic l’any 
1975 dos joven-
cells anomenats 
Vicenç Altaió i 

Jaume Creus amb el llibre La poesia, 
és a dir, la follia, divisa manllevada al 
gran Antonin Artaud i, significativa-
ment, amb pròleg de Josep Palau i 
Fabre. Només podem dir, passats 
més de quaranta anys, que tant l’un 
com l’altre s’han mantingut ferms i 
tenaços en el camp de la cultura po-
ètica, no només per “salvar els mots, 
sinó també les imatges, les idees, els 
impulsos, l’Energia Vital en la seva 
totalitat”. Diu al prefaci el poeta Ri-
card Mirabete –per cert, també pu-

Entre el molt conèixer i l’ull
blicat simultàniament a Edicions 3i4 
amb el seu bell Esdeveniment, i amb 
un pròleg excel·lent del mateix Alta-
ió, en una perfecta partida de ping-
pong–: “Vicenç Altaió demostra el 
modus operandi del poeta metacien-
tífic, és a dir, eminentment líric i re-
naixentista incessant. La via de la ci-
ència en l’art és alhora la via de la po-
esia en el coneixement”.  

El poeta (que s’ha desdoblat al 
llarg del temps en editor, comissari, 
ideòleg, actor i, com ell mateix es va 
autobatejar feliçment, traficant 
d’idees) aplega en aquests Radicals 
lliures una sèrie de materials molt in-
teressants que abasten, de fet, tot el 
seu univers mental. Potser la parau-
la (ultra els conceptes implícits sim-
bòlicament en el títol: radicalitat i lli-

combat amb antioxidants els radicals 
lliures que rebem, però el procés és 
imparable, i ells són, en darrera ins-
tància, responsables del nostre enve-
lliment i, per tant, de la nostra mort. 

L’esperit es nodreix de les 
percepcions que troba en 

la matèria. El poeta tan 
sols ha de “traduir”. El 
llibre –fet també d’ho-
menatges–, com el 
mateix autor, és dens 
i divers, i divertit, en el 

sentit d’entretingut, 
però també de fer anar 

l’aigua per un altre conduc-
te. El jo líric es pronuncia a voltes 

amb vigor: “Em veig com un home 
abocat a l’eternitat, / a l’infinit dels 
temps remots, desencaixat”. !
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bertat) que més bé definiria el gest 
del poeta seria passió. Una passió ab-
soluta pel coneixement i per l’alquí-
mia de les arts amb la Poesia en ma-
júscula. També vol expressar, amb el 
títol, més enllà de la picada 
d’ullet als conceptes abstrac-
tes que representen, la de-
finició exacta i científica 
del terme, que designa 
aquests àtoms desapare-
llats que són molt reac-
tius i que tenen un paper 
important en la combus-
tió, concepte que, al seu torn, 
ens remet a Llull, tan ben citat 
a la capçalera del llibre (“El cant es 
representa en els ulls”).  

També hi ha quelcom de metafò-
ric respecte de la vida: el nostre cos 

La biografia La 
vida de Raymond 
Chandler, publi-
cada original-
ment per Bru-
guera ara fa qua-
ranta anys, a càr-

rec de l’editorial Alrevés. Poc se 
sabia de la vida de l’escriptor fins 
que va aparèixer aquest magnífic 
estudi de Frank MacShane (Pitts-
burgh, 1927 - Gloucester, 1999), un 
estudi que brolla de l’extensa cor-
respondència de Chandler, dels 
textos inèdits que va deixar i tam-
bé del testimoni d’aquells que el 
van conèixer. 

El 1932, a Raymond Thornton 
Chandler (Chicago, 1888 - La Jolla, 
Califòrnia, 1959) van nomenar-lo 

La vida apassionant 
de Raymond Chandler

vicepresident del Dabney Oil 
Syndicate, i es va convertir així en 
un alt executiu del petroli molt 
ben remunerat. Aviat, però, van 
acomiadar-lo per absentisme rei-
terat a causa de l’alcohol i per les 
seves nombroses aventures amb 
secretàries. Tenia 44 anys i era un 
ésser que se sentia profundament 
desgraciat. Aquest cop brutal, en-
mig de la Gran Depressió, li va pro-
porcionar les condicions ideals 
per escriure seriosament. Aficio-
nat com era a llegir revistes literà-
ries, es va decidir pel pulp, unes 
publicacions de narrativa popular 
fetes de polpa de fusta, molt bara-
tes. Es va fixar en Black Mask, que 
era considerada la millor en ficció 
dura detectivesca. 
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Chandler va trigar cinc mesos a 
escriure el seu primer relat, Els xan-
tatgistes no disparen, i li van publi-
car i pagar a centau per paraula. Du-
rant anys va seguir escrivint per a 
revistes d’aquesta mena. La seva 
primera novel·la, però, El son etern 
–una nova traducció al català a càr-
rec d’Albert Fuentes que RBA va 
presentar el 2012–, no va veure la 
llum fins a l’any 1939, quan l’escrip-
tor ja tenia 51 anys. Hi feia aparèixer 
per primera vegada el famós detec-
tiu Philip Marlowe. Chandler va es-
criure set novel·les més: la magní-
fica Adéu, nena (1940) –també tra-
duïda per Albert Fuentes a RBA–, 
La finestra alta (1942), La dama del 
llac (1943) –la versió catalana va 
anar a càrrec de Ramon Folch i Ca-
marasa i es va publicar a la col·lecció 
La Cua de Palla–, La germana peti-
ta (1949), El llarg adéu (1953) –tam-
bé a La Cua de Palla, traduïda per 
Esther Roig–, Playback (1958) i la 
inacabada Poodle Springs (1959). 
Tampoc faltarien col·laboracions 
amb Hollywood, amb guions me-
morables com Doble indemnització 
(1944), La dàlia blava (1946) i Es-
tranys en un tren (1951), basada en 
una novel·la d’una altra gran autora 
de novel·la negra, Patricia Highs-
mith. Cal afegir-hi també Playback 
(1948), que no es va rodar. A banda 
d’això, Chandler també va escriure 
relats i guions per a ràdio i televisió. 

Codi ètic personal 
A La vida de Raymond Chandler, de 
Frank MacShane, veiem qui era i 
com era Chandler, com va viure i va 
acabar convertit en escriptor, la se-
va infància, les relacions que va te-
nir, l’evolució literària, el misteri 
del seu geni i per què va ser una per-
sonalitat tan original, destacada i 
única pel que fa a la novel·la negra. 
No hi ha dubte que va contribuir 
moltíssim a la renovació literària 
dignificant el gènere policial, a ban-
da de crear un estil propi i un perso-
natge, l’heroi de les seves novel·les, 
l’idealista i romàntic investigador 
privat Philip Marlowe, que, malgrat 
la seva aparença cínica, lluita con-
tra una societat corrompuda se-
guint un codi ètic personal. Tal com 
feia Chandler, encara que no sem-
pre amb mètodes ortodoxos. Ex-
cel·lent assaig biogràfic, un llibre 
magnífic.!

La Primera Guer-
ra Mundial és un 
tema habitual en 
el còmic francès. 
Pràcticament es 
pot considerar un 
gènere en si ma-

teixa, i sovint és tractada per denun-
ciar l’abús de poder, sigui quan 
aborda el conflicte bèl·lic o bé quan 
fa servir la guerra com a context per 
explicar altres misèries de la condi-
ció humana. A Nuestra madre la 
guerra, el guionista Christophe Go-
ret, Kris, i el dibuixant Martin Le-
clerc, Maël, proposen una investiga-
ció criminal que recorre diferents 
espais del front occidental.  

El tinent Roland Vialatte rep 
l’encàrrec de resoldre l’assassinat 
d’unes dones en una zona de trinxe-
res. L’altre personatge central és 
Gaston Peyrac, un caporal respon-
sable d’una colla de soldats adoles-
cents, delinqüents alliberats a can-
vi de convertir-se en carn de canó 
que “lluiten per lleialtat, per costum 
i a la força”, com diu Vialatte en una 
carta que escriu a la dona. Kris, amb 
el suport del magnífic dibuix de 
Maël, gestiona la tensió argumental 
amb prou habilitat perquè el cas re-
tingui l’atenció del lector, i alhora 
obre reflexions sobre l’explotació 
dels desposseïts i sobre la dificultat 
d’articular la consciència de classe 
en el pitjor dels entorns possibles: 
una guerra que trinxa qualsevol es-
perança que no sigui sobreviure en-
tre el fang i la infàmia. !

Lluitar per 
lleialtat, per 
costum i 
a la força 
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