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No ens sembla
cap temeritat dir
que, en la litera-
tura russa, el se-
gle XIX va ser el
de l’esplendor i
irradiació de la

narrativa i el XX el de la poesia.
Caldria matisar-ho, com sempre
s’ha de fer amb les afirmacions.
Quan el 1987, però, es va concedir
el premi Nobel de literatura a
Brodsky (1940-1996) ens van pla-
nar més d’un fantasma i de poetes.
¿Hi havia un penediment per no
haver-lo atorgat a Anna Akhmàto-
va o a Óssip Mandelstam, posem
per cas? La resposta és: segura-
ment. I hi podríem afegir encara
més poetes, com Marina Tsvetài-
eva, sense oblidar el Pasternak nar-

Prosa de poeta

rador i gran. Serveixi aquesta dis-
quisició per referir-nos a aquesta
petita joia en prosa-prosa que tra-
eix, però, el poeta que va ser sem-
pre Brodsky. Per alguna cosa Stalin
el va enviar a un gulag o a un indret
repressiu semblant per a poetes!
Per depravat, en definitiva, com
ens explica en aquesta obra.

Brodsky, en aquest La marca de
l’aigua (per cert, hauríem preferit
Marca d’aigua i l’absència de llurs
en el text català), parteix de visites
anuals durant disset anys a la ciu-
tat de Venècia per confegir aques-
ta obra que va més enllà de les cent
pàgines i escaig que avui tenim. El
resultat s’inscriu en un gènere no
catalogat i que, a manca d’un nom
millor, en direm prosa de poeta, se-
gurament intentant seguir l’estela

Josep Vergés i Fàbregas
(1903–1984), traductor
dels dos volums d’Odes i

Epodes, dóna una interessant
notícia preliminar sobre l’úl-
tima remesa de poemes de llo-
ança d’Horaci. En relació al
tema central de la segona oda
escriu: “Les quatre primeres
estrofes són un elogi del valor
militar, però a partir de la cin-
quena l’elogi s’estén a la vàlua
personal, a la virtut en el sen-
tit actual d’aquest mot”.
Abans de passar a les qüesti-
ons de caire més íntim, Hora-
ci escriu el conegut “Dulce et
decorum est pro patria mori”
(“És dolç i honrós morir per la
pàtria”), al qual s’hi afegeix
una segona sentència més
pròxima als nostres dies: “La
Mort també encalça el guer-
rer que fuig i no estalvia les so-
frages ni l’esquena poruga del
jovent pusil·lànime”. Resolta
a perseguir tothom –sense ex-
cepcions–, a l’oda horaciana la
Mort fa un esforç especial per
castigar el guerrer fugitiu (té
la seva lògica, si ens fixem que
el camp de batalla és l’escena-
ri del text); així i tot, sorprèn
que el poeta no s’estigui de re-
marcar la punició de “les so-
frages” i “l’esquena poruga”
del “jovent pusil·lànime”. Els
joves fa temps que reben: in-
experts, malacostumats, ego-
istes, mandrosos, inútils i un
llarg etcètera. És bonic de
veure que fa dos mil·lenis la
Mort –prohom dels prohoms–
ja sabia amb qui calia acarnis-
sar-se. Jo també tinc l’esque-
na preparada: ben a punt.✒
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Amb l’esquena
ben a punt

de la Susan Sontag prologuista de
Tsvetàieva, un dels grans referents
de Brodsky, tot i que és un autor ab-
solutament el·líptic pel que fa als
seus referents. Incidentalment,
Sontag, per confessió personal i
pròpia, sentia passió pels poetes
russos del segle passat, per pressió
del Brodsky ja nord-americà.

Tornant, però, a aquest Brodsky,
advertirem que no és ni un travelo-
gue, ni un dietari, ni unes memòri-
es... és tan sols la prosa d’un poeta
(gran) que durant disset anys, quan
gaudia d’unes vacances escolars –va
exercir de professor de literatura als
Estats Units– viatjava en un mes tan
poc turístic i càlid com és el febrer
de Detroit a Milà, camí de Venècia,
cap a la marca d’aigua que un fill de
Sant Petersburg coneix prou bé. No
importava que el poeta, Brodsky, fos
un cardíac a qui afavoria poc la hu-
mitat de la ciutat dels mercaders
shakespearians. Suposem que una
víctima de Stalin té poques manies,
fins i tot amb la seva pròpia salut.
Com també té molt poca paciència
amb comunistes italians (del PCI) i,
laus deo, també és capaç de conside-
rar el duo Thomas Mann/Luchino
Visconti com una mena de cretones
pel que fa a morir a Venècia.

Mentrestant, una perla: Sontag,
no tan cobejosa d’humitat, però co-
incidint a Venècia amb el seu amic,
li telefona i la convida a una visita a
casa d’Olga Rudge, senyora d’Ezra
Pound! Una visita que, entre mol-
tes altres coses, fa que Brodsky es-
crigui una cosa tan lapidària com:
“Un poeta hauria d’haver sabut mi-
llor que ningú que el temps desco-
neix la distància que hi ha entre
Rapallo i Lituània”. La senyora
Pound tornarà a sortir en aquesta
aigua literària pàgines més enda-
vant, en un incident amb Stravins-
ky, que no copiem per respecte als
eventuals lectors d’aquesta obra
brodskiana, que recomanem alta-
ment. Per no parlar de l’afició d’un
amic també de Brodsky, W. H. Au-
den, a les misses en llengües que no
entenem. Una afició que compar-
tim totalment.

De tota manera, seria injust par-
lar del Brodsky narrador sui generis
i no esmentar el seu gran referent:
el Mandelstam del Viatge a Armè-
nia. Segurament, la clau de volta
per delectar-nos encara més en
aquesta meravellosa marca d’aigua
actual.✒
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La darrera notícia editorial que
vam tenir de Mia Couto va ser la

publicació d’El pati de les ombres
(Proteus, 2011), una narració que,
amb un estil proper al de les paràbo-
les, clamava a favor del diàleg per so-
lucionar els conflictes. La novel·la Je-
rusalén explica, fidel a les constants
de l’autor, la història d’una població
aïllada i altament prohibicionista on
un home prova de començar-hi de
zero. En temps de bufetades, Couto
aposta per l’ètica i la bondat.

Jerusalén
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El periodista Jordi Panyella re-
passa les vicissituds dels diver-

sos casos relacionats amb el Palau de
la Música –el desviament de milions
d’euros, l’hotel, el frau fiscal amb
l’IVA i el finançament de CDC–, pe-
rò també s’endinsa en la personali-
tat de Fèlix Millet i la seva mà dre-
ta, Jordi Montull, en un interessant
i entretingut llibre d’investigació pe-
riodística. Hi descobrim que la gran
aspiració frustrada de Millet va ser...
la presidència del Barça!

FèlixMillet,el
granimpostor
JORDIPANYELLA
AngleEditorial
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El dissabte 12 de març del 1938
Josep Ballester es va llevar amb

un objectiu: desertar de l’exèrcit de
la República. El jove va decidir em-
boscar-se a Bonsfills, no gaire lluny
de Castelladral, i durant els mesos
que hi va passar –acompanyat d’al-
tres desertors– va portar un dietari
que no ha vist la llum fins a set dè-
cades després. El testimoni es des-
vincula d’idees polítiques explícites
i narra el dia a dia d’un grup d’homes
amagats de la llei en plena guerra.

Memòriesd’un
emboscat
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