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Narrativa
Dies feliços a la presó
Martí Sales
Empúries. Barcelona, 2007

Ester Xargay

Chant d’amour és el
títol d’un poema de
l’escriptor romàntic

Lamartine, i també d’un film
de Jean Genet que fa una
crida al gaudi i a la llibertat,
paradoxalment evocats a
través de la relació de dos
presos tancats en cel·les con-
tigües. Genet ens hi mostra
la força del desig, la bellesa
del cos i de l’homosexualitat
exempta de la perversitat
expressada en la mirada del
voyeur, del carceller, que
espia l’erotisme dels presos.
Una de les seqüències
d’aquest film de culte mos-
tra com els dos protagonis-
tes es passen una flor per
l’exterior de la cel·la. Aques-
ta imatge, dibuixada per la
pintora i traductora Eulàlia
Sariola, mare de l’autor, és la
de la coberta del darrer llibre
d’aquest, Dies feliços a la
presó. El referent de la co-
berta és un encert, posa el
lector en la situació del car-

celler voyeur perquè s’exciti
tot entrelluscant els “64
texts espermàtics, de llarga-
da i efectes variables, que
basteixen un terrorífic cen-
tre penitenciari per on esca-
par-se alegrement de les pa-
raules amb més paraules”,
com defineix Martí Sales.

Recorrem el llibre copsant
fragments de temps en un
ventall de situacions poliva-
lents. Són històries comen-
çades, experiències residu-
als, sediments de vivències,
reflexions llampec, sensaci-
ons lingüístiques amb els
mots enlaire, rebel·lions eja-
culades que s’escorren en el
decurs del discurs.

És una narrativa descordada,
en què batega la percepció
distreta, amb la qual Sales
exposa polsims d’històries
fetes amb el pòsit dels dies.
Sales treballa la troballa tex-
tual que eludeix l’anàlisi i
que sotmet el lector a una lli-
bertat estilística que tanma-
teix nega l’estil amb traça i
humor. Introdueix el lector
en un món literari lliure,
personal i arriscat que, des-
lliurat del llast narratiu, re-
butja els valors estrets que
sacralitzen la literatura en
altars de cartó pedra.

Crítica

Poesia
Fervor tan fosc
Pere Antoni Pons
Ensiola Editorial. Muro, 2007

Ramon Pla i Arxé

Les dues paraules
del títol –fervor i
fosc– identifiquen
el sentit essencial

dels vint-i-tres poemes del
llibre: la consciència de
viure amb el vehement en-
tusiasme que es mereix la
vida, i la consciència també
de saber-se entelat d’una
foscor que s’arrela en el cor
de l’home. Si el lector no
sap de què parlo, oblidi-ho.
Però si el lector intueix, per
exemple, les raons que
feien escriure a Joan Sales
que som “un plom que se’n
va al fons i una fletxa que
es llança”, li aconsello que
segueixi amb la lectura dels
poemes perquè en cadas-
cun hi trobarà modulaci-
ons diverses d’aquesta ma-
teixa tensió.

Hom té dret a pregun-
tar-se, però, de quin fervor
i de quina foscor parlem?
De cap en concret –l’anèc-
dota no és mai l’objectiu
preferent de l’art– i de tots
el fervors i foscors que
acompanyen l’experiència
de viure, perquè justament
n’expressa l’arrel. Per dir-
ho millor citaré la professo-
ra Susanne K. Langer, que
escriu: “El contingut emo-
tiu de les obres d’art en ge-
neral és una cosa preracio-
nal que té alguna cosa dels
ritmes vitals que compar-
tim amb totes les criatures
que creixen, tenen fam, es
mouen i tenen por”. És a
dir, l’arrel universal de les
experiències molt més que

l’escorça de les anècdotes
–aquestes sí, particulars i
subjectives– que les han ge-
nerades. Però, encara, cal
preguntar-se, com ho fa
això Pere Antoni Pons?

Cada poema crea una imatge
que el mateix poema des-
envolupa. Són imatges
d’acció –córrer nu, mullar-
se sota la pluja, caminar
sense objectiu precís, ob-
servar el deambular d’un

gegant que surt de nit, o un
incendi devastador que
avança–, de situació –la fi
de la jornada en un bar, o de
les vacances, o dels estudis
universitaris o la fi del dia
que arriba amb el capves-
pre– o de sensació –la set,
un tall, o estimar l’altre.

Qui es responsabilitza
d’aquestes imatges asseve-
ratives és sempre un ma-
teix jo –una mateixa sensi-
bilitat i una mateixa con-

vicció, malgrat la diversitat
de situacions i diccions de
cada poema– que ni inter-
roga, ni dubta, ni elucubra,
sinó que constata. I que
constata –rebel·lió i estoï-
cisme– la decepció dels lí-
mits i l’arrogància de sen-
tir-se un guerrer que busca
la corona i no vol rendir-se.
El fervor i la fosca.

Hi ha també poemes gai-
rebé aforístics que sintetit-
zen el que vull dir. El que es
titula El tall diu: “Sentir
una espasa travessar la
carn i donar ordres a la
sang perquè s’exalti”. La
imatge és la de la ferida en
combat. El que es pot espe-
rar d’aquesta imatge és que
continuï amb la de la reac-
ció instintiva del lesionat
contra qui l’ha ferit o amb
la reacció igualment instin-
tiva de plegar-se, derrotat,
sobre el propi cos. Però, en
el text de Pere Antoni Pons,
la imatge acaba, certament,
exaltant-se contra l’agres-
sió, però no ho fa per ins-
tint, sinó “donant ordres a
la sang perquè s’exalti”.
Ferit –la fosca– però amb la
determinació de qui no vol
deixar de lluitar amb un
fervor lúcid.

El lèxic dels poemes és ric i re-
finat, el ritme habitual-
ment precís, però l’expres-
sió resulta a vegades rude,
com si s’estengués a la
forma del poema la tensió
d’un combat despietat i
agre amb un mateix i amb
la vida. Com si exclogués
dels poemes les cadències
amables, com si no es trac-
tés de l’evocació d’un com-
bat, sinó del combat ma-
teix. El combat de qui es-
criu a Udol: “Tinc la boca
plena de llops. És la seva
fam el meu únic prestigi”.

El fulgor de l’ombra

‘Chant d’amour’

Narrativa
L’incinerador
de cadàvers
Ladislav Fuks
Traducció de K. Uharte i J. Creus
Edicions la Guineu. Collbató, 2007

Josep Pelfort

“La gent no suporta
la violència perma-
nentment. Es pot

atordir, intimidar la gent,
ficar-la sota terra, però no
pas gaire temps seguit...
vivim en un món civilitzat, a
Europa, al segle XX”. Qui
afirma això és el doctor Bet-
telheim, un metge jueu resi-
dent a Praga, poc temps
abans que hi arribi la Gesta-
po. Conversa amb un pacient

amic seu, el protagonista de
L’incineradordecadàvers, el
senyor Kopfrkingl, a qui vol
convèncer que la barbàrie
que s’acosta no és possible.
Serà precisament –i irònica-
ment– aquest home de vida
aparentment vulgar, Karl
Kopfrkingl, que treballa en el
crematori de la capital txe-
coslovaca, qui es convertirà,
al llarg d’aquesta esplèndida
novel·la, en una mostra elo-
qüent del fet que la perversi-
tat i el mal poden arrelar,
també, en la mediocritat.

Karl Kopfrkingl és abstemi, no
fuma, té una dona bonica i
un parell de fills. És polit i
metòdic, gasta bones mane-
res i porta a terme la seva
feina al forn crematori de
manera laboriosa, cerimoni-

osa, ritual. Una mica com
tothom, té les seves fixaci-
ons, una de les quals és l’in-
terès que li desperten les
noies rubicundes, un clixé
que ens remet al prototip de
bellesa de la dona ària.

Creu cegament en la bon-
dat de les lleis, que sempre
serveixen per protegir l’indi-
vidu, i se sent amoïnat per
les febleses humanes que ob-
serva al seu voltant. Es mira
lasocietatdesd’unidealisme
queacababanalitzant lavida
i la mort de les persones.

De mica en mica, en Karl
va fent amistat amb Willi Re-
inke, un alemany que forma
part del SdP (Partit dels Ale-
manys dels Sudets). És pre-
cisament en Willi –partidari
i defensor de Hitler– qui el
convida a veure un combat

de boxa; en Willi s’alegra que
finalment en Karl s’hagi de-
cidit a anar a veure “un es-
port d’homes”. “No som mos-
ques en un hivernacle –li
diu–. Som vells soldats com-
batents, i els temps són do-
lents”. I és que “sovint, hi ha
més mal en la debilitat que
en la força”, afirma l’amic.

L’idealisme excèntric de Karl
Kopfrkingl i les seves inten-
cions salvífiques pel que fa
als mals socials, trobaran
una aplicació concreta en les
idees nacionalsocialistes,
una forma de purificació. La
seva ideologia (és a dir, el des-
envolupament lògic d’una
idea, encara que aquesta
sigui aberrant) anirà conver-
tint-se en la imatge del terror
(o en l’horror mateix).

La novel·la de l’autor txec
Ladislav Fuks (1923-1994),
de la qual es va fer una nota-
ble versió cinematogràfica
l’any 1968, tot just un any
desprésde lasevapublicació,
i que ara podem llegir per
primer cop en català gràcies
a l’acurada traducció de
Kepa Uharte i Jaume Creus,
ens mostra la penetració i
l’arrelament del discurs
nazi, els estralls del col·labo-
racionisme, en una societat
aparentment sana i en una
capa social benestant i culta.

Això, de fet, és una evi-
dència històrica; altrament,
no es podria explicar l’ex-
pansiónazi.Peraixòmateix,
és absurd, com comentava
en certa ocasió Javier Cer-
cas, demanar-se si convé o
no, com s’ha fet en el cine-

ma, humanitzar Hitler. Que
potser no era un home? Ara
bé, el mèrit específicament
literari del novel·lista txec és
haver convertit aquests fets
reals en una paràbola pode-
rosa sobre la mediocritat del
mal, sobre la convivència de
la bondat i de la crueltat.

Fuks es distancia dels
personatges per proposar-
nos un joc narratiu, insinua
i suggereix, estructura amb
subtilesa tot un ampli ven-
tall d’elements que agafen
cos a través de la ironia, de
l’absurd, de les repeticions
literals d’expressions que
reflecteixen el món interior
obsessiu i turmentat del
protagonista.

Una novel·la intrigant i
ben travada, amb un
excel·lent regust kafkià.

Un horror subtil

Imatge del film de Jean Genet ‘Chant d’amour’. SP

El poeta Pere Antoni Pons. M. ÀNGELS TORRES
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