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Narrativa
Els fills de Hurin
J.R.R. Tolkien
Traducció de Dolors Udina
Columna. Barcelona, 2007

Lluís Martínez

Els fills de Hurin, una
narració que neix
gràcies a la llarga in-

tervenció de Christopher
Tolkien, és un dels grans re-
lats de la Terra Mitjana, i se
situa en la Primera Edat,
quan encara no havien apa-
regut els hòbbits.

La història, editada en ca-
talà a Columna i il·lustrada
per Alan Lee, conté tots els
elements que han fet famo-
sa l’obra de J.R.R. Tolkien
(Bloemfontein, 1892): un
domini de la trama i dels fo-
naments de la mitologia
clàssica indoeuropea, una
expressió excel·lent i, per
sobre de tot, una imaginació
portentosa per la qual l’es-
criptor d’origen sud-africà
està considerat el pare de la
literatura fantástica con-
temporània.

En aquesta història hi trobem
l’eterna lluita entre el bé i el
mal, l’omnipresència del fat
en forma de maledicció i els
valors tan volguts en aques-
ta classe d’històries com ara
la companyonia, el valor, el
sacrifici i l’heroisme.

El llibre, inèdit fins a
aquest any, aplega per pri-
mer cop tots els fragments
de la història dels fills d’en
Hurin que ja apareixen en
diversos volums sobre la
Terra Mitjana. El tercer fill
de Tolkien, Christopher,
també escriptor, es va dedi-
car a recopilar i ordenar el
material, amb una inter-
venció mínima, però neces-
sària, en el text.

Els fills de Hurin té lloc
en un temps allunyat de
l’època d’El senyor dels
anells. En aquesta obra, els

Crítica

seguidors de Tolkien es tro-
baran amb els personatges
que habitaven la Terra Mit-
jana abans de l’aparició dels
hòbbits.

El mateix Tolkien havia
començat la història l’any
1918, però va morir abans
de finalitzar-la. Certament,
Tolkien tenia molts motius
per abordar aquesta narra-
ció, perquè la conducta
d’Hurin i del seu fill, Turin
Turambar, sempre apareix
com a model d’heroisme en
les narracions ambientades
a El senyor dels anells.

Els fills de Hurin és una
tragèdia que no té res a en-
vejar a les de la Grècia clàs-
sica. El mal apareix encar-
nat en la figura de Mórgoth,
quan Sauron no passa de
ser el seu lloctinent. Perse-
guit per la maledicció de
Mórgoth, Turin perdrà el
seu reialme i, malgrat la
protecció dels elfs, acabarà
unint-se a una banda de
proscrits que no dubten a
atacar tothom, siguin orcs o
no. Acabarà la seva vida trà-
gicament, després de derro-
tar un terrible drac.

Christopher Tolkien ha
dedicat molts anys a orde-
nar el material dispers. Una
part ja està publicada als
Contes inacabats amb el
títol de Narn i Hîn Húrin,

Narrativa
Clara i les ombres
Jordi Cussà
Empúries. Barcelona, 2007

Xavier Gual

En català no és fre-
qüent trobar
novel·les trencado-
res que provin

noves temàtiques o estils.
Jordi Cussà ho va fer amb
Cavalls salvatges (Colum-
na, 2000), va arriscar, va es-
criure un argument poc ha-
bitual i la crítica el va rebre
amb elogis. Anys i novel·les
més tard, alternant amb la
feina de traductor, Cussà
ens presenta ara la història
d’un pianista solitari i exal-
cohòlic que s’enrola de gira
amb una companyia de gos-
pel formada íntegrament
per negres. La responsable
de contractar en Fabià, el
protagonista, és la Clara, la
seva exparella. Aquest, a
més de tocar el piano narra-

rà els avatars d’una gira que
passarà per diverses pobla-
cions catalanes i franceses.

El racisme, el sexe, les
drogues toves i dures i la fa-
talitat dels accidents seran
elements que marcaran el
calendari de les actuacions
de la companyia, la Louisi-
ana Old Choir. Però preci-
sament a partir d’aquestes
dificultats es travaran
amistats indissolubles i es-
clataran les eternes pre-
guntes que s’ha fet la hu-
manitat, vingui d’on vingui
i tingui el color de pell que
tingui.

Cussà, com de costum, expe-
rimenta amb l’estil i crea un
llenguatge híbrid. D’una
banda demostra una volun-
tat renovadora, de carrer,
amb modernitat i frescor en
expressions que uneix sis-
temàticament, sense mira-
ments normatius (cafem-
llet, bonanit, foratnegre,
pamtomàquet, marede-
déu), però també utilitza
expressions d’alta literatu-

ra i reflexions filosòfiques,
sovint difícils d’imaginar en
boca d’alguns personatges.
Malauradament l’acció ens
arrossega com a lectors/es-
pectadors passius d’aquesta
gira musical, en què les ciu-
tats que visita la companyia
es van succeint com les pà-
gines que es van passant.
En alguns passatges la his-
tòria és plana i previsible, al-
menys fins que trobem l’ac-
cident d’autocar, ja al darrer
terç de la novel·la, que la re-
vifa. De fet, la tragèdia ser-
veix per trastocar la relació
entre Clara, Fabià i la pare-
lla d’ella, en Joran, que de
bon inici no ofereix rivalitat.

Clara i les ombres parteix
d’una bona idea i té un bon
inici, però pel mig hi troba-
rem més d’un clarobscur.
Cal dir, però, que la capaci-
tat d’imaginar-se un pianis-
ta blanc, català i ple d’ad-
diccions, tocant amb una
colla de negres d’ànima
pura és molt suggeridora i
gratificant, almenys en el
panorama literari català.

Clarobscur
amb músics

Una tragèdia esperada

J.R.R. Tolkien, autor d’‘Els fills de Hurin’. ARXIU

El narrador, poeta i traductor Jordi Cussà presenta una nova novel·la. JORDI GARCIA

Un clàssic de la Generació Invisible

El poeta i metge Felip Cid.
JORDI GARCIA

Poesia
Obra poètica
(1963-2006)
Felip Cid
Pròleg d’Antoni Clapés i D. Sam Abrams
Emboscall. Vic, 2007

Ferran Aisa

Felip Cid, metge i
poeta, totes dues
coses alhora, també

va ser catedràtic de la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona i durant molts anys
va ser el director del Museu
d’Història de la Medicina
establert en una torre del

una narració fonamentada
en un poema al·literat.
Christopher Tolkien justifi-
ca aquesta reunió i edició de
textos paterns considerant
que era bo presentar la ver-
sió llarga de la llegenda. Ho-
llywood, per si de cas, ja
n’ha comprat els drets per
fer una pel·lícula.

Per qui vulgui introduir-
se en la particular i
excel·lent literatura de
Tolkien no és un llibre del
tot aconsellable. És millor
començar per El Hòbbit, la
novel·la que li va donar
fama mundial. Per molt que
s’hagi esforçat el seu fill en
l’edició, sempre queda la
sensació que Els fills de
Hurin és una col·lecció
d’històries disperses a la
qual li falta cola.

Certament, faltava la revisió
definitiva de J.R.R. Tolkien.
Christopher hauria pogut
fer aquesta feina, però això
hauria estat poc honrat
amb el lector i, sincera-
ment, se li ha d’agrair.

Per qui ja estigui introduït
en la literatura de Tolkien
aquest llibre se li farà curt.
L’expressió és excel·lent, les
situacions són apassionants
i absorbents, el conjunt és su-
prem. Escriptors com Tolki-
en haurien de viure mil anys.

passatge Maluquer. Però la
seva tasca no s’acaba aquí,
sinó que també va ser el
promotor d’una de les mi-
llors col·leccions de poesia
catalana de la segona mei-
tat del segle XX, l’editorial
Llibres de Sinera, on van
publicar, entre altres, Ga-
briel Ferrater, Blai Bonet,
Josep Palau i Fabre, Marià
Manent, Joan Teixidor i
Salvador Espriu.

A més de tota aquesta
tasca intel·lectual de prime-
ra magnitud, Cid ha conre-
at la poesia amb una gran
sensibilitat i, sobretot, amb
la qualitat dels grans poetes.
El seu primer llibre, Sonets

del Zoo, va ser publicat dins
de la col·lecció Els llibres de
l’Óssa Menor, l’any 1963,
amb un pròleg de Salvador
Espriu. Poc temps després
va publicar dos reculls poè-
tics més, Veus i remors de
la meva ciutat (Rocas,
1965) i Record d’uns apa-
radors (Aymà, 1966).

Des d’aleshores, silenci poè-
tic. L’autor es va centrar en
les seves activitats professi-
onals. Però gairebé quaran-
ta anys després, Cid reapa-
reix a la palestra poètica
amb Testament (Cafè Cen-
tral, 2003), al qual seguiran,
amb una gran fluïdesa, tres

llibres més: Vint poemes i
un cant desolat (Emboscall,
2004), Soledats i crepuscles
(Emboscall, 2005) i Salvat-
ge amor (El Tall, 2006).

Ara ha recollit tots els
seus poemes en un sol
volum i, de propina, ens in-
clou en la seva obra comple-
ta un darrer cant a la vida,
El llibre de Tankas, una re-
flexió poètica interior que
enllaça amb la millor tradi-
ció de la poesia catalana del
segle XX. Una de les tankas
diu: “Foscors pregoners, /
aquells secrets dels astres, /
deixen les restes / de llàgri-
mes amargues, / en l’incen-
di dels dies”.

L’obra poètica de Cid ha
begut de moltes fonts, però
tal vegada les principals són
Espriu, Riba, Leopardi, Sal-
vat-Papasseit...

Felip Cid també ha fet de me-
morialista. El 2000, l’edito-
rial Afers li va publicar Me-
mòries inútils i, Perifèrics,
el 2002, va publicar Corres-
pondència de Salvador Es-
priu (1959-1969).

Antoni Clapés considera
Cid un poeta més modernis-
ta que no pas noucentista.
Per Sam Abrams, Felip Cid
és un clàssic modern que
pertany a la Generació Invi-
sible de la poesia catalana.
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