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Mai no he parlat en aquesta
pàgina d’un llibre no llegit.
I difícilment tornarà a

passar. Però l’ocasió s’ho val: és un
llibre que no he llegit jo ni ningú
perquè resta inèdit des de fa 30
anys, quan Salvador Espriu, el
1981, va començar a preparar-lo.
Es tracta d’Ocnos i el parat esglai,
concebut inicialment amb l’ajut
del poeta i hel·lenista Alexis Eu-
dald Solà i després de la mà de
l’editor i també poeta Ramon Ba-
lasch. L’obra volia reunir “tots els
pròlegs, articles, notes i comenta-
ris, literaris o no”, que havia escrit
fins llavors. “Tots o gairebé tots,
perquè puc haver-ne oblidat al-
gun”, escrivia Espriu al pròleg.

El 1985 l’autor de La pell de
brau moria. En ocasió del desè ani-
versari del decés, hi va haver un
intent de recuperar el projecte
dins les Obres completes d’Edici-
ons 62, però va quedar en no res.
Llàstima. Els papers segueixen es-
perant millors temps. Potser ara,
de cara al centenari del naixement
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d’Espriu el 2013 –si se’n vol fer
l’edició crítica, hi ha tot un any per
preparar-la–, seria el moment de
recuperar un fons interessant,
que inclou peces inèdites de refle-
xió sobre la pròpia obra poètica o
textos del creador de Sinera sobre
personalitats de la cultura catala-
na com Josep Pla, Llorenç Villa-
longa, Picasso, Apel·les Fenosa,
Raimon i un suculent etcètera.

La prehistòria del llibre es re-
munta al 1957, quan per iniciativa
de Joan Ramon Masoliver i Joa-
quim Horta es va publicar Evoca-
ció de Rosselló-Pòrcel i altres no-
tes, que ja reunia textos dispersos.
Aquella primera entrega és la que
el 1981 es va voler posar al dia.

Ocnos i el parat esglai és un títol
que remet al personatge simbòlic
de la mitologia grega, habitant de
l’Hades, que passa les hores tre-

nant una corda de joncs, els quals
són menjats per una somera. És
una mica com el teixir i desteixir
de Penèlope. Existeix un llibre de
Luis Cernuda titulat Ocnos escrit
el 1941 des de l’exili, a Escòcia, en
què evoca la Sevilla natal. Goethe
–Espriu era goethià– també fa re-
ferència a Ocnos. I el poeta i cate-
dràtic de literatura hispànica Jo-
aquim Marco, que havia de ser el

marmessor de l’obra
d’Espriu, va impulsar la
llegendària col·lecció
de poesia Ocnos dins de
Llibres de Sinera, edi-

torial del pintor Josep Pla-Narbo-
na i l’historiador de la medicina
Felip Cid, amics íntims d’Espriu.

Rosa M. Delor, curadora de les
Obres completes del poeta, coneix
bé aquest fons, encara en mans de
Balasch. Com diu Delor, Espriu
concebia el conjunt de la seva obra
com “un tot orgànic, un llibre de
llibres, com la Bíblia”. A la Bíblia
espriuana, doncs, hi falta Ocnos i
el parat esglai. Qui s’hi posa?✒

L’últim
homenatge
d’una viuda

EL SECRET
DE...
ADA
CASTELLS

Una novel·la
que neix d’una
nena avorrida

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/16

[2] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi 15,90€ 2/41

[3] HHhH
LAURENT BINET
Edicionsde1984
330pàginesi20€ -/16

[4] Cançódegelifoc
G.R.R. MARTIN
Alfaguara
824pàginesi25€ 9/5

[5] Alpaísdelnúvolblanc
SARAH LARK
EdicionesB
732pàginesi21€ 7/14

[1] APM?Elcircdelatele
DIVERSOS AUTORS
Arallibres
174pàginesi22,90€ 1/4

[2] Elllibredelamarató
DIVERSOS AUTORS
Edicions62
152pàginesi 10€ 2/5

[3] SteveJobs,labiografia
WALTER ISAACSON
RosadelsVents
696pàginesi23,90€ 3/8

[4] FórmulaBarça
RICARD TORQUEMADA
Cossetània
192pàginesi15,50€ 4/50

[5] ElmeuBarça
BOJAN RKIC
Edicions62
160pàginesi16,95€ -/1

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Elprisionerodelcielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN
Planeta
384pàginesi22,90€ 1/5

[2] Elpuentedelosasesinos
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara
384pàginesi19,50€ 2/8

[3] Elimperioerestú
JAVIER MORO
Planeta
554pàginesi21,50€ 5/7

[4] Eljardínolvidado
KATE MORTON
SumadeLetras
544pàginesi21€ 4/85

[5] Eltemordeunhombre...
PATRICK ROTHFUSS
Plaza&Janés
1.200pàginesi24,90€ 3/8

[1] Lacomidadelafamilia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384pàginesi30€ 1/8

[2] SteveJobs,labiografía
WALTER ISAACSON
Debate
744pàginesi23,90€ 3/8

[3] Viajealoptimismo
EDUARDO PUNSET
Destino
288pàginesi 20,50€ 2/4

[4] Másalládelcrash
SANTIAGO NIÑO-BECERRA
Loslibrosdellince
192pàginesi15€ 2/6

[5] EllibroGuiness...
VARIOS AUTORES
Planeta
288pàginesi24,50€ 6/11

UN VOLUM INÈDIT CONTÉ
TOTS ELS PRÒLEGS, ARTICLES
I NOTES DEL POETA

L’Espriu
que mai
hem llegit

Ada Castells tenia 8 anys
quan, sense voler-ho, va
posar la primera pedra del

seu debut, El dit de l’àngel (Em-
púries, 1998). De família protes-
tant, Castells era a la sala per a
infants de l’església presbiteria-
na del carrer Aragó, on els diu-
menges, mentre els seus pares

assistien a missa, ella i la resta de nens eren atesos
per un monitor que els explicava la Bíblia. D’això
els protestants en diuen escola dominical. Un diu-
menge que el monitor els llegia sobre els viatges
de sant Pau, la petita Ada, avorrida, va escapolir-
se de l’habitació i va pujar al primer pis del tem-
ple. Per als seus ulls de nena, el panorama era mà-
gic: des de les altures podia observar els ritus que
seguien els feligresos. En especial li va quedar gra-
vada a la memòria la imatge de la seva mare can-
tant. Aquella escena la va impactar de tal mane-
ra que la protagonista d’El dit de l’àngel, una jo-
ve xef que investiga el passat de la seva família pro-
testant, passa per la mateixa experiència.

Rere El dit de l’àngel hi ha una altra història
personal: el 1999 vaig conèixer Castells a la redac-
ció del diari Avui. Jo era becari, i ella, crítica de lli-
bres, entre altres tasques. Un dia li vaig confes-
sar que havia quedat pertorbat per la lectura d’una
novel·la de Hanif Kureishi. Em va recomanar que
el seguís llegint i em va regalar l’exemplar d’Inti-
mitat que ella havia utilitzat per fer-ne la recen-
sió: era ple d’apunts que em van semblar tan adi-
ents que, en qüestió de dies, ja m’havia comprat El
dit de l’àngel.✒CRISTIAN SEGURA

Per a l’edició castellana de la novel·la pòstu-
ma de David Foster Wallace, El rey pálido,
Mondadori ha escollit reproduir la coberta

americana, dissenyada per la seva viuda, Karen
Green. La imatge és un collage entre la carta del rei
de trèvols de la baralla francesa i retalls d’una de-
claració d’impostos del traspassat autor. La no-
vel·la, inacabada, té lloc en una oficina de recapta-
ció de taxes –on els treballadors reben cursos de
supervivència a l’avorriment–, així que la imatge
juga amb el contrast entre la densitat del punt de
partida i l’humor negre i kafkià amb què Wallace
amania els textos. El rey pálido –a l’espera d’edi-
ció catalana, per cert– és una novel·la impenetra-
ble, sense argument clar i de la qual no sabem ben
bé en quin estat de compleció estava. Però resul-
ta 100% Wallace: l’humor i l’horror avancen de
bracet per escenes tan realistes que acaben per-
dent el sentit.

Amb tot, jo hauria
optat per importar la
coberta anglesa: re-
produeix una pila de
milers de fulls on algú
ha escrit el títol a la
vora. Era la coberta
més pàl·lida possible i
oposava també la llui-
ta del sistema contra
l’individu que, al cap-
davall, pot deixar la
petja amb el retola-
dor.✒ ÀLEX GUTIÉR-
REZ MARGARIT


