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Sebastià Alzamora (Llucmajor,
1972) té poca fe en la condició
humana. En la seva aportació
a Dogmàtica imparable

(2005), llibre de contingut ideològic
escrit junt amb Hèctor Bofill i Ma-
nuel Forcano —els tres més desta-
cats de la plèiade de poetes prolífics i
sobradament premiats que es van au-
toanomenar imparables—, afirma
el seu “desig que l’actual model de
societat occidental finalitzi al més
aviat possible”; considera probable
un daltabaix a conseqüència d’una
“punció de la bombolla especulativa
de crèdit” —en això ja ens hi
trobem—, i que, fruit del pànic
col·lectiu, s’esdevingui una “emer-
gència de l’animalitat”. No ens ha
d’estranyar doncs que els protagonis-
tes de La part visible (premi Carles
Riba 2008) apareguin convertits, ell,
en una mona i, ella, en un caribú;
encara que no pas, almenys explícita-
ment, en tots els poemes. Animals,
no ho són, perquè els seus actes i els
seus sentiments són humans, prou
humans; és més aviat que volen ser-
ho. Una passió fonamentada en els

instints més primaris, no per això
menys exaltada amb termes grandi-
loqüents, els emporta; és un amor
reduït a atracció sexual, i aquesta,
desproveïda de dimensió estètica i
limitada als moviments que impo-
sen els sentits. Ben aviat ens fem la
pregunta de si és possible escriure
poesia a partir de la reducció de l’és-
ser humà al que té de comú amb els
animals, o de si és encara humana
una existència que es gira conscient-
ment d’esquena a qualsevol mena
d’idealització. Si és possible, deu ser
perquè tot plegat és un artifici; men-
tre existeixi el llenguatge en la rela-
ció entre dues criatures, per més bès-
ties, o per més desvinculades de les
convencions humanes, que aspirin a
ser, la poesia pot sorgir, i també un
imprecís més enllà. Per això “diria
encara que t’estimo, que ocupes els
meus somnis”, se li escapa de dir,
líricament, a un d’aquests dos ani-
malons impossibles.

El llibre, encara que sembla haver-
se de llegir com una història en capí-
tols, pateix d’una certa falta d’uni-
tat, com si hi haguessin confluït tex-
tos provinents de projectes distints.
Hi ha un poema llarg, en tres parts,
amarg i nihilista; un bon grapat
d’epigrames amb ressons lul·lians,
plens d’humor negre, i uns quants

poemes narratius, segurament els
més ben assolits, que s’aparten de la
temàtica global de la tempestuosa
relació entre la mona i el caribú.
L’estil és, com de costum en l’autor,
descordat i convuls; es despreocupa
d’arrodonir la trama, i es conforma
de sacsejar l’ànim del lector amb es-
cenes inquietants dibuixades amb
traç gruixut, sense com va ni com
vénen; fa l’efecte que el més impor-
tant és que res d’amable ni d’harmò-
nic ens conforti, i per això l’estirabot
és el recurs més freqüent. Per sort,
Alzamora sap què cosa és un vers i
la seva habilitat formalitzadora alleu-
ja la lectura, sobretot gràcies a les
virtuts del decasíl·lab, tan apte per
reflectir la llengua parlada. Tanma-
teix sembla adonar-se d’una certa in-
suficiència d’aquests “versos barats
que volen, | ineptes, amidar el
desig”. Fem un pas més i preguntem-
nos si no hauria estat més productiu
vehicular el plantejament en un relat
en prosa; llavors potser els personat-
ges, la seva metamorfosi i el seu camí
de perdició podrien adquirir un sen-
tit que costa de trobar en el recull
d’impressions que se’ns ofereix. I en-
cara gràcies pel sarcasme amb què
es contemplen les peripècies dels dos
humans fent l’animal, sense el qual
l’artifici seria de més mal suportar.

Visibilitat escassa
MANUEL CASTAÑO

Un home conegut de Barcelona, persona d’estudis su-
periors i coneixements notables, ha sostingut tota la
vida que les criatures neixen sempre amb els atributs
sexuals masculins, i que, en el cas que els pares desit-

gin una noia, la criatura és sotmesa a una ràpida intervenció,
per la qual el nen es converteix en una nena. Debades els seus
amics hem intentat, amb tractats d’embriologia a la mà, fer-li
avinent que aquesta tesi no s’aguantava per cap lloc: l’home
sempre s’ha entossudit en la teoria que tothom neix masculí, i
que les femelles són fruit d’una dràstica eliminació de la part
anatòmica que tots sabem dels homes.

La cosa no tindria més gran importància si no fos que, en
realitat, aquesta era justament la teoria d’Aristòtil, el qual, a
la seva Reproducció dels animals, 777a15 i 737a28, sosté, amb
la mateixa tranquil·litat que opinava que les dones tenen
menys dents que els homes, que la feminitat, l’“ésser dona”,
era una “mutilació natural”, i que tota femella —de l’espècie
que fos— era sempre un “mascle mutilat”. Diodor de Sicília,
Tit Livi, Plini el Vell o Auli Geli van puntualitzar la qüestió
arran l’observació de diversos casos d’androgínia i d’herma-
froditisme, i només van presentar-se dubtes respecte a les
pèrfides hienes, les quals, secularment, han presentat una
indiferència sexual molt sorprenent, tant, que encara avui no
és fàcil descobrir si són mascles o femelles: ni un savi japonès,
d’aquells que destrien el sexe dels pollets amb dits molt hàbils,
no seria capaç d’arribar a cap conclusió. Plini, per explicar-ne
una de grossa, ens ennova que va conèixer un africà, un tal
Tisdritas, dona de tota la vida, que, oh gran fatalitat!, justa-
ment el dia que s’anava a casar amb un xicot molt homenàs,
va transformar-se, per a gran ensurt de l’altre, en un home tan
carregat de títols com el nuvi.

Coses d’aquest calibre es llegeixen, per a goig dels amants
de savieses rares, en un llibre prodigiós que acaba de publicar
El Acantilado: Oddone Longo, El universo de los griegos.
Actualidad y distancias, Barcelona, 2009. El llibre, la veritat,
no ha estat escrit per a qualsevol, perquè es troba farcit de
paraules en grec i de sabers filològics i antropològics de rigor;
però, només que els estudiants de llengües clàssiques se’l
procurin, l’edició no trigarà a esgotar-se i ningú no quedarà

decebut xica ni mica.
Tot el llibre reposa

sobre la tesi que mol-
tes coses de la cultura
de la Grècia arcaica i
clàssica tenen encara
una vigència molt
gran als nostres dies,
cosa que no essent cap
novetat convé recor-

dar a l’espècie humana ara i adés. Així, per posar un altre
exemple, al capítol IX, ‘Societat i economia a Aristòfanes’,
Longo recorre a aquest comediògraf —que és qui més bé ens
ensenya què passava de debò a la Grècia dels grans filòsofs i
dels tràgics més perdurables—, i, citant passatges d’Els
núvols i de Plutó, passa revista a una mania que, pel que
sembla, ha estat universal i pròpia de totes les eres de la
història: l’amor als diners, o, per dir-ho pròpiament, l’ápei-
ros ploûtos. “¿Interessos? ¿I quina mena d’animal és,
aquest?”, pregunta Estrepsíades. I un usurer li respon: “¿I
quin altre sinó el fet que cada mes i cada dia, a mesura que
corre el temps, els diners es converteixen sempre en més i
més?”. El problema també havia estat tractat per Aristòtil, i
amb més encert que totes les coses relatives a mascles i
femelles, quan, en una pàgina de la Política, escriu: “Tots
aquells que practiquen la crematística miren d’acréixer a
l’infinit (eis ápeiron) els diners, i la seva vida transcorre en la
convicció que el capital monetari ha d’incrementar-se sense
límit”. Del cert que aquesta idea té vigència, perquè, als
últims vint o trenta anys, molta gent ha pensat això mateix i
al capdavall, per aquelles coses de Fortuna, que sempre gira,
s’han trobat que els cabals quedaven en no res o en poca
cosa, com ha passat fins i tot en un lloc pacífic de La
Manxa, el nom del qual no cal ni recordar.

Hi ha més capítols fastuosos, com ‘L’heroi, l’armadura i
el cos’ o ‘L’aigua en el vi de Grècia’. En el primer, l’autor
repassa els passatges de La Ilíada en què es parla dels
guerrers, de l’arnès que portaven i de l’enorme respecte que
calia tenir pel cos dels vençuts —tot i que era costum
despullar-los, en plena batussa, de les armes i l’arnès, coses
totes elles de molt preu—, amb la coneguda excepció del
tractament que rep el cos d’Hèctor per part d’Aquil·les: al
cap i a la fi, aquell li havia occit el seu amic i amant,
Pàtrocle, revestit amb les armes que l’aqueu li havia deixat
per mor de glòria. Fet i fet, la mitologia havia donat als
grecs d’altres exemples d’un comportament semblant, com
el d’Hipòlit arrossegat pels cavalls de Posidó, en menystenir
Fedra en tot moment, o el de Màrsias, que tocava la flauta i
va ser espellifat per Orfeu, líric de sempre, després d’una
juguesca de melòmans. Quant a l’aigua i el vi, l’autor dedica
un munt de pàgines al costum dels grecs de barrejar, en les
crateres, l’una cosa i l’altra en una proporció que no solia
baixar d’una mesura de vi per quatre d’aigua. Suposo que a
les festes en honor de Dionís s’hi feia una excepció.

¡Que n’és, de saludable, aprendre aquestes coses!

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Grècia i nosaltres
JORDI LLOVET

Sebastià Alzamora, després de rebre el Premi Carles Riba 2008, pel seu poemari La part visible. / JOAN SÁNCHEZ

La mare
Grazia Deledda
(Traducció de Meritxell Anton)
Adesiara
137 pàgines. 18 euros

La consecució del premi No-
bel el 1926 va ungir la carre-
ra literària de Grazia Deled-
da (Nuoro, Sardenya,

1871-Roma, 1936) i va corroborar
la imatge d’autora dedicada a plas-
mar els caràcters i els costums sards
que ella mateixa havia col·laborat a
cultivar des de jove. Elogiada per la
crítica de l’època i seguida per un
públic de vegades més nombrós
que el de molts escriptors italians
que anaven a l’hora —era contem-
porània de d’Annunzio, Pirandello
i Svevo—, la raó del seu èxit va
raure en saber construir unes tra-
mes atractives, d’elusiu rerefons de-
tectivesc, en què els conflictes dra-
màtics es desplegaven en sintonia
amb les preocupacions socials del
seu temps: la crisi entre moral i reli-
giosa de la família patriarcal campe-
rola i la transformació dels models
de vida acostumats, en especial els
hàbits i els instints atàvics.

Obres com ara Elias Portolu,
Canne al vento i Colombi e sparveri
van donar densitat a una obra de
llarga trajectòria basada en una
mescla del verisme de Verga, amb
un estil i unes temàtiques pròpies
del Vuit-cents italià, i algunes
aproximacions lleus tant a la sen-
sualitat del d’Annunzio com a la
novel·la psicològica moderna. La
mare és la seva novel·la breu més
representativa, aquella en què el
triangle dramàtic (un capellà de
poble que fa reviure la fe als feligre-
sos feréstecs, la mare pobra i vídua
que hi conviu i la filla d’un home
extravagant que s’enamora del ca-
pellà quan aquest visita el seu pare
moribund), posa en dansa, sota
una aparença de tensions com ara
entre el bé i el mal, les raons de
l’església i les de la natura, qüesti-
ons de consciència més pròpies
d’una sensibilitat moderna.

La peculiaritat és que la his-
tòria comença com una lluita en-
tre la mare i la parella d’amants en
què aquella apel·la als seus sacrifi-
cis històrics d’antiga minyona, al
celibat del fill i al paper moralitza-
dor del capellà en un poble de bàr-

bars, però a mig camí es decanta
cap a la vida vilatana i la necessitat
dels miracles i els líders espirituals
—en el pròleg a l’edició anglesa,
D.H. Lawrence subratllava la seva
atracció pel retrat de la psicologia
de les multituds—, per bé que al
final recupera els conflictes dels
protagonistes: el capellà que dubta
entre el deure i el desig, i se sap
mentider amb els idòlatres; la ma-
re, que vacil·la entre voler retenir
el fill i deixar-lo marxar, i l’amant,
que creu que l’única solució és que
fugin del poble. Al capdavall tot
acaba a la italiana, això és, amb
una escenificació i com el rosari de
l’aurora. A pesar que el temps
n’ha reduït el valor com a autora
—la traducció, en aquest cas, és
acurada i en millora la música—,
les obres de Deledda no han deixat
d’editar-se a Itàlia des de la seva
mort. I han hagut de ser les femi-
nistes anglosaxones les que n’ha-
gin lluït i reivindicat el valor, no
només literari, sinó biogràfic i en-
cara vital de la manera en què una
dona de la seva època se’n va sor-
tir per ser llegida i respectada en
un medi de predomini masculí.

El capellà, l’amant i la mare
PAU DITO TUBAU

“Hi ha moltes coses
de la Grècia antiga

que tenen plena vigència”
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Secrets que afloren
en les nits de vetlla
Guanyadora del premi Goncourt
2008, la nova novel·la de l’afganès
Atiq Rahimi relata la història d’una
dona que, maltractada i ignorada du-
rant els anys de matrimoni, vomita
tota la seva ràbia durant les hores de
vetlla nocturna al seu marit, que, ferit de guerra, jeu al
llit moribund. A través dels retrets que la dona adreça
al seu marit, mentre a fora cauen les bombes, el lector
descobreix els horrors amagats rere una vida aparent-
ment normal. Traduïda per Imma Estany, aquesta és
la tercera novel·la de Rahimi, que va fugir del seu país
als 22 anys i es va refugiar a França.

La pedra de paciència. Sangué Sabur. Atiq Rahi-
mi. Empúries. 143 pàgines. 16 euros

Un nou cas per al
comissari Kharitos
Petros Màrkaris, pare del famós co-
missari Kostas Kharitos, no deixa des-
cansar el seu heroi ni quan aquest
s’agafa uns dies de vacances. En la
darrera novel·la de l’autor grec, el de-
tectiu, després del casament de la seva
filla, es proposa fer un parèntesi en la

seva feina i viatja amb la seva dona a Istanbul. Un
fet inesperat, la desaparició d’una anciana en un
poble de Grècia i l’assassinat d’un seu parent a Istan-
bul, obliga Kharitos a deixar de fer el turista i a
posar-se a treballar. Haurà d’endinsar-se en la petita
comunitat grega que hi ha a Istanbul. Traducció del
grec de Montserrat Franquesa i Joaquim Gestí.

Mort a Istanbul. Petros Màrkaris. Tusquets. 240
pàgines. 18 euros

Crònica en clau irònica
de la lluita pel poder
Un candidat decideix presentar-se a
les primàries del seu partit. L’aparició
de la seva exdona, la traïció de més
d’un amic i els intents de la premsa de
desemmascarar-lo són alguns dels obs-
tacles amb què toparà, però res l’atura-
rà en la seva cursa per aconseguir el
seu objectiu a qualsevol preu. Amb
una bona dosi d’ironia i sarcasme, i amb la seva
habitual ploma incisiva, el columnista Iu Forn retra-
ta el món de la política i el periodisme en la seva
primera incursió a la narrativa. Amb il·lustracions
del vinyetaire de La Vanguardia Toni Batllori.

El candidat. Iu Forn. Amsterdam. 190 pàgines.
15,95 euros

Artur Bladé, prosista
del desterrament
A la reedició de l’obra completa de l’es-
criptor de la Ribera d’Ebre Artur Bladé
—ja n’han aparegut cinc volums— se su-
ma aquest treball de Xavier Garcia on
analitza com la crònica vital de l’autor,

que va patir l’exili, va esdevenir un retaule biogràfic
col·lectiu. Garcia sosté que de la sofrença del desterra-
ment va sorgir “una de les millors proses catalanes
contemporànies”, comparable a les de Gaziel, Maurici
Serrahima, Josep Pla o Josep M. de Sagarra.

Artur Bladé en la política i literatura catalanes
del segle XX. Xavier Garcia. Cossetània. 128 pagi-
nes. 11,80 euros

L’art de la vida /
Vida de consum
Zygmunt Bauman
Paidós / Viena Edicions
157 pàgines. 25 euros /
219 pàgines. 17,50 euros

Un dels retrets que es fa
habitualment a Zyg-
munt Bauman (Poznan,
Polònia, 1925) és que, en

la seva anàlisi de la societat post-
moderna (o “líquida”, com ell
prefereix dir, per tal de no recór-
rer a denominacions negatives o
per via indirecta), hi mancaria dis-
tanciament crític, tot presentant
l’ordre social vigent com a natu-
ral i inevitable. Doncs bé, en
aquestes dues darreres obres es
pot dir que el to crític ha anat
guanyant terreny. D’aquesta ma-
nera, rep una valoració clara-
ment negativa la deriva individua-
lista i relativista del món en què
vivim, i s’hi reivindica el valor del
compromís, tant en relació a la
defensa d’allò públic o comú,
com a l’hora de construir lligams
afectius forts i estables. I això cer-
tament suposa anar a contracor-
rent en la mesura que la idea de
compromís ha anat adquirint una
connotació negativa (com quan
se’ns “posa en un compromís”), i
tendeix a ser substituïda per fór-
mules que indiquen una relació
més distant i superficial, com la
de “simpatitzar” amb algú o algu-
na causa, o la de “connectar”
(que prové, òbviament, d’Inter-
net), en què hom es reserva la
possibilitat de trencar el vincle a
la mínima que les coses no vagin
tal com s’espera. D’altra banda,
el sentit de la responsabilitat
s’hauria capgirat a conveniència:
“Els conceptes de responsabilitat
i tria responsable, que abans per-
tanyien al camp semàntic del
deure ètic i de la preocupació mo-
ral per l’Altre, s’han desplaçat
cap al reialme de l’autorealització
(...). Ara responsabilitat significa,
en primer i darrer lloc, responsa-
bilitat envers un mateix (“això
t’ho deus a tu mateix”, “t’ho me-
reixes”...)”. En l’ordre col·lectiu,
aquesta vinculació superficial i
momentània es plasmaria en la
figura de les comunitats de “guar-
da-roba” o d’“eixam”. La prime-
ra seria la pròpia de les agrupaci-
ons circumstancials d’individus
que es troben per assistir a algun
espectacle, musical o esportiu, i la
segona correspondria a grups de
persones que es reuneixen “atre-
tes per objectius mudadissos i mò-

bils”, com les aglomeracions en
èpoques de rebaixes.

Però quan és més original Bau-
man a l’hora de distanciar-se del
“món líquid” és quan denuncia, a
L’art de la vida, el desplaçament
semàntic que ha patit l’ideal de fer
de la pròpia existència una crea-
ció artística, tot traint el seu espe-
rit originari. Així, si antigament
ser un artista (de la pròpia vida)
era propi de qui se sacrificava per
tal de construir una obra sòlida i
duradora, en el món “líquid” ac-
tual, per contra, es tendeix a consi-
derar que “està fet tot un artista”
aquell que sap adaptar-se als can-
vis i obtenir benefici econòmic:
“A l’Antiguitat, ‘ser artista’ estava
associat a la renúncia i a la po-
bresa, més que no pas a una mena

d’èxit mundà i
ja no diguem pe-
cuniari”. Amb
la qual cosa,
l’art de viure
s’hauria banalit-
zat fins esdeve-
nir un exponent
més del consu-
misme. Un con-
sumisme que,
d’altra banda,
d a r re r a m e n t
hauria entrat en
una nova fase
que comporta-
ria “la transfor-
mació dels con-
sumidors en pro-
ductes”, segons
defensa Bau-
man a Vida de
consum. L’equi-
paració de la vi-
da humana a
una mercaderia
més, que ningú
no assumiria de
manera cons-
cient i explícita,
però que es pres-
suposaria quan,
posem per cas,
acceptem que
cal ser “dignes
de crèdit”, i no
diguem ja “com-
petitius”. Més

enllà del “fetitxisme de la mercade-
ria” de què parlava Marx, ara cal-
dria parlar d’un “fetitxisme de la
subjectivitat”, amb el qual els ho-
mes s’autoenganyarien, segons
Bauman, per por d’acceptar que,
tot anant més enllà de l’ocultació
del component humà en el procés
productiu, ara aquest hauria engo-
lit completament l’ésser humà, tot
passant de productor a producte
més: “Si el fetitxisme de la merca-
deria amagava del camp de visió
la substància humana de la socie-
tat de productors, el fetitxisme de
la subjectivitat amaga la realitat
mercantilitzada de la societat de
consumidors”.

Potser els lectors de Bauman
se sentiran un pèl decebuts pel fet
de no trobar en aquests dos tex-
tos cap gran novetat en relació a
la seva coneguda anàlisi de la so-
cietat “líquida” (i de fet la lectura
d’algunes pàgines provoca una
sensació de déjà vu), tret de la ja
esmentada accentuació del to crí-
tic. Amb tot, paradoxalment, la
seva obra segueix essent una de
les més “sòlides” en el panorama
de l’assaig contemporani.

L’exposició Il·luminacions. Catalunya visionària,
que actualment presenta el CCCB, comissariada
per Pilar Parcerisas, té un notable interès, malgrat
ser confusa i excessivament carregada de peces

reiteratives.
Parlar encara de seny i rauxa, de modernisme i noucentis-

me, de visionaris o no, em sembla del tot avorrit i inútil. Tot
art veritable ho és de visionari, a la seva manera. I el primer
que un troba a faltar en aquesta mostra és una definició de
què hi vol dir “visionari”. El títol de l’exposició,
Il·luminacions, pot donar a entendre una altra cosa del que
l’exposició contempla, és a dir, pot semblar que tracta
d’obres de qualsevol mena d’art. Una il·luminació benjami-
niana és com una epifania joyciana, és a dir, el llampec
metafòric que una sotragada estètica provoca en la ment —i
en l’espinada— d’un lector o un espectador. Llavors, sembla

que amb aquest títol un s’hauria de trobar amb veritables
obres d’art, obres de primer ordre. I no és pas així. L’exposi-
ció és plena de coses que ni tan sols són obres d’art. Docu-
ments, fotografies, banderes, revistes nudistes, llibres sobre la
maçoneria... O sigui que la il·lusió de trobar-se amb un seguit
d’obres d’art capaces de provocar aquestes il·luminacions al
cervell i als sentits, aviat s’esvaeix. És igual, però. Feta la
correcció, un s’esperaria un discurs articulat sobre aquesta
cosa que es considera imaginativa i progressiva en la història

del país, amb els seus testimonis, des d’un fal·lus romà al
submarí de Monturiol, des d’un relleu romànic a uns volums
d’escuma de goma de Jordi Pablo. Doncs no. El fet de voler
ordenar l’immens gavadal de documents i objectes en uns
capítols del tot arbitraris, tan arbitraris com poden ser-ho
uns capítols basats en cadascuna de les lletres de la paraula
“il·luminacions”: Imago mundi, Lux, Locus solus, Ut pictu-
ra poesis, Mater civitas, Incipit tragoedia, Natura naturata,
Aurae, Creatio mentis, Ita est, Opus scientificum, Numen i
Singularia, més que ordenar porta fàcilment a la confusió.
La veritat és que molts objectes d’un àmbit podrien estar en
un altre i no passaria res. I d’objectes n’hi ha massa. Per què
tantes imatges de la Barcelona cremada a la Setmana Tràgi-
ca? Amb mitja dotzena de ben triades n’hi hauria prou. El
mateix passa amb els objectes de Joan Brossa, amb un parell
de ben triats ja s’explicaria el que es vol explicar. Calen tants
trossets de guix de les maquetes de Gaudí? Calen tants objec-
tes de Jordi Pablo? Calen aquells dibuixos de fúcsies de Ra-
fael Masó, exercicis del natural, per explicar que era un
visionari (!) perquè va projectar una ciutat-jardí? Cal el guix
d’una columna arqueològica del mateix arquitecte, nota tar-
dana i regressiva d’un gran creador noucentista? Tot plegat
és confús, realment, i a vegades contradictori. Si l’exposició
s’hagués titulat Les golfes, posem per cas, hauria estat més
fàcil de llegir-hi els encerts que té. Per aquests encerts i perquè
és plena de coses interessants, no se la perdin.

“En les dues obres
Bauman eleva el to
crític de l’anàlisi de
la societat ‘líquida”

COLLS I PUNYS

Les golfes
NARCÍS COMADIRA

Bauman sosté que el consumisme condueix a la transfor-
mació dels consumidors en productes. / JOAN SÁNCHEZ

LA REBOTIGA L’art de consumir
PERE SABORIT
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