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“La intenció
per la qual po-
sam per escrit
aquesta amàn-
cia en llengua
vulgar és que
els homes que

no saben llatí puguin obtenir art
i doctrina per ser capaços d’incli-
nar la seva voluntat a estimar
amb bon amor, i també per poder
adquirir ciència per tal de conèi-
xer la veritat”. En aquest frag-
ment de l’Art amativa de Ramon
Llull recollida en aquest llibre hi
podem trobar, salvant les perti-
nents distàncies, l’objectiu que
inspira l’autor d’aquesta antolo-
gia. Ben cert que el salt del llatí a
la llengua vulgar és més gran que
el del català medieval al modern,
però si els llecs del segle XIII no
tenien accés als textos en llatí,
podem dir el mateix dels poten-
cials lectors d’avui, pobrament
alfabetitzats, que davant la con-
juntura de fixar els ulls en un text
en català medieval (mal que sigui
anotat), els giraran segurament
cap a la pantalla que tinguin més
a l’abast.

Donar-los-hi mastegat és un
primer pas per aconseguir que
“adquireixin ciència per tal de co-
nèixer la veritat”. Al capdavall,
aquesta és una de les lloables tas-
ques reservades als filòlegs: acos-
tar els clàssics al públic contem-
porani. I si qui ho fa és poeta, in-
vestigador, traductor i pedagog,
tot això que tenim de guanyat.

Com bé explica en el preàmbul
Gabriel de la S.T. Sampol, aques-
ta obra cobreix un buit en la bibli-
ografia existent pel que fa a ver-
sions de literatura medieval en
català modern. Hi ha excel·lents
monografies, però no hi havia cap
antologia. Aquest volum és el pri-
mer dedicat a la literatura sapi-
encial (o religiosa i moralitzant,
si ho preferiu) i historiogràfica.
El segon, que havia d’estar dedi-
cat a la poesia lírica, no es farà
perquè l’autor considera que la
seva intenció i funció ja la com-
pleix amb escreix la magnífica
versió poètica de Dolors Miquel,
Cap home és visible. Recull de po-
esia catalana medieval.

Queda pendent la poesia i la
prosa narrativa del segle XV. Una
molt bona tria de textos de l’Edat
Mitjana en català modern en va-
rietat balear, posada a l’abast, no
només dels estudiants, sinó tam-
bé del lector mitjà.✒

Dones del món,
estigueu tran-
quil·les: hi ha qui
vetlla per vosal-
tres. Es fa dir
Zhu Wenguang,
però tothom

l’anomena Zuo Luo, o Zorro, i ha
fet de la seva vida una única mis-
sió: alliberar les dones raptades
pel seu marit. Expliquem-ho: a la
Xina, quan la filla d’un matrimoni
pobre de zona rural fa divuit anys,
el més probable és que sigui venu-
da per 10.000 iuans a qualsevol ho-
me que necessiti una esposa. En
molts casos es tracta d’autèntics
segrestos de per vida, en què les
dones són maltractades i tancades
a casa sense cap altra obligació que
la d’obeir el marit.

I tothom ho consent. Tothom?
No! Hi ha qui, desafiant el poder de
les màfies i la ira dels marits, les alli-
bera. I hi ha qui en narra les aven-

De talps, ratpenats i
una guineu justiciera

tures en novel·les xineses estranya-
ment escrites en francès.

Prou. No emboliquem més la tro-
ca: Desapareixen dones és una no-
vel·la francesa d’un autor inèdit fins
avui a casa nostra, Christian Garcin,
però que a França gaudeix d’un pú-
blic cada vegada més nombrós, i es-
perem que aquí aviat també, perquè
la novel·la és de categoria. Garcin
recorre al vell truc de simular que el
llibre ha estat escrit per un jove es-
criptor xinès que, fascinat per la lle-
genda de la guineu justiciera –un al-
tre dels noms amb què és conegut el
detectiu Zhu Wenguang– ha decidit
posar per escrit algunes de les seves
aventures. El joc de capses xineses
no s’acaba aquí: la novel·la és plena
d’incisos en forma de petits relats
que obren línies de fuga infinites,
petites reflexions inspirades en la
filosofia oriental que no fan sinó
meravellar-nos cada vegada que
n’obrim una.

Estructuralment, el llibre és una
peça d’orfebreria: el temps va enda-
vant i enrere, el punt de vista salta
d’un personatge a l’altre i res no gri-
nyola, tot el contrari: la lectura llis-
ca més que la pantalla d’un iPhone.
I la frase no és una frivolitat: l’acció
no només es desenvolupa a la Xina
entre pudors de pixat de ratpenat,
sinó que salta al Nova York d’ara
mateix, on mèdiums atractives
identifiquen antics sicaris reencar-
nats en gossos de mirada trista que
guien el detectiu justicier pels car-
rers de Chinatown fins a l’amagatall
d’algú que respon al nom de Zheng
el talp. Salta després al nord del Ja-
pó, a l’illa de Hokkaido, on té lloc un
episodi a la vora d’un monestir re-
mot que ens fa sentir el cor en un
puny. Tots els fils acaben lligant, les
històries de tres dones conflueixen
i s’emmirallen, i l’emoció puja sen-
se parar: als últims capítols hi ha
més tensió que al final de Kill Bill,
quan l’Uma Thurman troba el Bill
en qüestió i hi manté una conversa
mentre ell es fa unes torrades amb
mantega, i cada vegada que veiem el
ganivet amb què l’assassí estén el
condiment sobre el pa pensem que
està a punt de clavar-lo a l’Uma, la
justiciera. I aguantem la respiració.

Però no cal sortir de la literatu-
ra per elogiar aquest llibre. De fet,
precisament aquesta és l’aposta de
l’autor, no apartar-se ni un mil·lí-
metre de l’artesania de la lletra: els
personatges són ben definits i amb
moltes capes, amb misteris, però
coherents. Els diàlegs, a vegades
molt i molt divertits, han estat es-
crits (i traduïts) amb bona oïda. La
prosa és elegant i gens enfarfegada.
El gènere negre és subvertit i res-
pectat a la vegada, que és el que els
autors valents fan quan s’enfronten
a un repte. A més, el llibre traspua
una filosofia de vida que ens convi-
da a prendre’ns la vida, precisa-
ment, amb filosofia. Humor i ma-
lenconia de bracet: què més podem
demanar? Una mica de música?
També la tenim: el llibre inclou una
banda sonora d’òpera xinesa desco-
negudíssima que podem anar es-
coltant a mesura que llegim, per
acabar de submergir-nos en el món
personalíssim de Christian Garcin.
Un llibre intens i sorprenent. Una
inversió segura. ✒

La fotografia i el
fotoperiodisme
catalans s’han be-
neficiat, al llarg
de més d’un segle,
del talent i l’em-
prenedoria d’un

bon grapat de professionals, molt
sovint membres de nissagues fami-
liars. Aquesta històrica fascinació
per la imatge ha generat una inte-
ressant riquesa fotogràfica, per la
seva qualitat artística i documental,
tot i que, paradoxalment, no sempre
prou reconeguda.

Al marge del polèmic cas Cente-
lles, episòdicament apareixen no-
tícies sobre professionals que bus-
quen receptor per als seus arxius o
sobre projectes mai concretats per
acollir de manera definitiva i amb el
relleu merescut els fons ja existents.

El rostre de Barcelona entre el 1900 i el 1950
La poca fortuna institucional, però,
contrasta amb l’èxit popular quan
protagonitzen cobertes de bestse-
llers (vegi’s els de Ruiz Zafón, il·lus-
trats amb obres de Català-Roca), ex-
posicions o llibres-recull.

La Barcelona d’ahir pretén facili-
tar l’accés del gran públic a una part
del llegat fotogràfic dels Brangulí a
través d’una selecció centrada en les
transformacions de la capital cata-
lana durant la primera meitat del
segle XX. El compilador, Guillem
Huertas, fa una tria personal entre
el milió d’imatges que constitueixen
el fons dipositat a l’Arxiu Nacional
de Catalunya. La selecció busca dei-
xar constància de com Barcelona i
els seus habitants han evolucionat,
des d’una dimensió molt humana.

Així, la tasca més lligada al foto-
periodisme, a la notícia o al fet his-

tòric no té un especial protagonis-
me, malgrat que s’inclouen algunes
imatges sobre la Setmana Tràgica o
la República, per exemple. De fet, el
cos del llibre el conformen les ins-
tantànies que retraten la vida quoti-
diana d’aquelles generacions de bar-
celonins. El text de Huertas acom-
panya precisament aquest relat més
costumista, però no menys interes-
sant, de la capital. La Barcelona
d’ahir ens mostra les grans transfor-
macions urbanístiques arran del Pla
Cerdà o de l’Exposició del 1929 i, al-
hora, les barraques del Somorrostro
o les primeres xarxes de canonades
públiques. Hi ha una voluntat docu-
mental que s’evidencia en el retrat
de les festes populars, del lleure, del
transport o del treball. A través dels
seus ulls, els Brangulí ens mostren
el rostre d’aquella Barcelona.✒
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