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Acaba de veure
la llum per pri-
meravegadaen
català Un dia
d’eleccions, una
novel·la breu
d’Italo Calvino

que va dur deu anys de feina a l’au-
torique,segonselsentesos,repre-
senta una de les frontisses de la se-
va obra. Jo més aviat diria que, en
les80pàginesquetéaquestllibret,
s’hi poden trobar les traces de tres
Calvinosdiferents,enunestatmés
omenysdesenvolupat,explíciti/o
embrionari.AqueststresCalvinos
serien el neorealista, el fantasiós
ofaulescil’especulatiu.Aquesthí-
bridd’estils–odemons–confereix
a la novel·la un aire de raresa in-
classificable,quetantpotincomo-
dar com fascinar el lector. Argu-
mentalment, Un dia d’eleccions
sembla un relat modest, assequi-
ble. Som al 7 de juny del 1953 i as-
sistim al seguiment, des de la pri-
mera hora del dia fins a l’última de
la nit, de la jornada d’Amerigo Or-
mea, un jove intel·lectual que fa
d’interventor per al Partit Comu-
nista al col·legi electoral situat a la
Petita Casa de la Divina Providèn-
cia, el Cottolengo de Torí, un hos-
pici gran i venerable destinat a
acollir gent deficient i deforme. El
màxim objectiu d’Amerigo és evi-
tarqueelvotdelsmalaltsidelsim-
peditssiguimanipulatafavordela
Democràcia Cristiana per les
monges i els capellans que, carita-
tivament, els porten a votar.

En principi, Amerigo Ormea
és un home com cal, de convicci-
ons sòlides i idees molt pensa-
des. O això és el que ell es creu.
Els esdeveniments que viurà al
llarg del dia –els tripijocs i la ba-
nalitat de la democràcia, la des-
filada al·lucinada d’éssers hu-
mans tan baldats que l’obliguen
a preguntar-se si encara són hu-
mans, la disputa que manté amb
la seva amant– el canviaran per
sempre més. De la solidesa dog-
màtica i plena de bona fe de qui
viu bunqueritzat rere uns ideals
presumptament infal·libles,
l’Amerigo passarà a la intempè-
rie de qui ha descobert de cop i
volta la inextricable complexitat
de la vida i, ara, se sent confús i
desbordat. Segurament ens tro-
bem davant d’un Calvino me-
nor, però és representatiu d’una
etapa de la seva vida i la seva
obra i només per això ja val la pe-
na donar-hi un cop d’ull. La tra-
ducció de Xavier Lloveras s’hi
intueix molt notable.✒

El politòleg Sergi
P a r d o s - P r a d o
analitza com es
plasmen electo-
ralment les acti-
tuds de rebuig a la
i m m i g r a c i ó .

L’obra ha merescut el premi Ramon
Trias Fargas de la Fundació CatDem
i conforma una anàlisi politològica
que planteja hipòtesis sobre el tema
que aplica al cas de Plataforma per
Catalunya (PxC). No és un assaig di-
vulgatiu ni antifeixista, ni una apro-
ximació a la ultradreta, sinó una re-
cerca acadèmica dels nexes que es
poden establir entre xenofòbia, par-
titsantiimmigracióicompeticióelec-
toral des d’una perspectiva europea
comparada.

El llibre s’estructura en quatre ca-
pítols.Elprimerexposacomescreen
les actituds davant la immigració en
funciódeduesnocions:jerarquia (de
caire racista, que percep els forans
comamillorsopitjors)idiferència(de
caire cultural, que els percep com a
massa diferents). El segon mostra

L’impacte electoral de la xenofòbia
com aquestes actituds es vinculen a
l’eix ideològic esquerra-dreta. Sub-
ratlla la incidència que hi té la visió
dels immigrants com a adaptables a
lasocietatd’acollidaielsentimentde
vulnerabilitat socioeconòmica que
podengenerarenhaverdecompetir-
hi. Després detalla l’impacte a les ur-
nes, que no es limita al vot extremis-
ta per diverses raons: afecta més par-
tits moderats que radicals, afavoreix
transferènciesdevotifacilital’apari-
ció de partits que capten electors co-
munistesosocialdemòcratesipoden
reestructurar el sistema polític. L’es-
tudidelaPxC(limitatadadesdelsco-
micislocalsdel2003iel2007),objec-
te del quart i últim capítol, confirma-
riaaquestespautes.L’autorendeter-
mina l’origen amb tècniques
d’inferència ecològica i conclou que
el gruix dels electors procedirien de
l’abstencióid’exvotantsdelPSC,una
situació “coherent amb tendències
observades en altres països euro-
peus”. Les conclusions destaquen
–entre altres aspectes– que la immi-
gració pot generar mecanismes de

canvi electoral i que si es vol evitar el
creixement de la ultradreta cal evitar
que monopolitzi el discurs sobre la
immigració.

L’obra és densa i presenta dificul-
tats per al lector llec perquè dóna per
sobreentesesqüestionsconceptualsi
de terminologia. Quant a Catalunya,
sobtaquePardos-Prado(querelacio-
naimpacteelectoraldelaimmigració
i reestructuració del sistema polític)
no integri en l’anàlisi les CUP (que ir-
rompen quasi simultàniament a la
PxC en indrets com Vic i Manresa i
que conformarien una nova esquerra
davant una nova dreta), ni l’albiolis-
me, ni valori l’augment d’abstenció o
l’ascens de C’s. En centrar-se en la di-
mensió antiimmigració del vot ultra-
dretà, es corre el risc d’obviar la de
protesta.

Més enllà d’aquestes qüestions,
l’assaig formula preguntes d’interès,
deixaclarl’abastpolièdricdelaimmi-
gració en l’esfera política (tot sovint
negligit) i és una aportació rellevant
per comprendre l’ascens de la PxC
des d’una òptica europea.✒
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“El millor de Ge-
org Trakl ja és per
sempre un bé ca-
talà”. Que em dis-
culpi el lector si
començo para-
frasejant Carles

Riba, que sentenciava això mateix
respecte del poeta anglès Rupert
Brooke, traduït per Marià Manent.
I és de notar que és gràcies a Feliu
Formosa que tenim Trakl en català,
que probablement és el millor que
ens podia haver passat. La sensibili-
tat formosiana s’identifica amb
prou nitidesa amb la poètica de
Trakl, fins al punt que no seria ago-
sarat establir una línia imaginària
en la constel·lació de la poesia que
va de Hölderlin a Trakl i Rilke, i que,
a través de Carles Riba, passa a Vi-
nyoli i arriba a Formosa.

Negre cant ebri d’opi

Ja des de 1978, quan publicà a l’Es-
corpíHelianialtrespoemes,elmateix
Formosa reporta que va ser un llibre
que va produir més d’un daltabaix en
l’ànimdebastantspoetesjoves.Ultra
la insistència del seu amic Joan Vi-
nyoli perquè el traduís, el poeta-tra-
ductor considera que traslladar-lo al
català era per a ell una necessitat. Hi
ha,comdèiem,aquestapatentfiliació
que fa que el resultat sigui extraordi-
nari. El món al·lucinat, angoixant i
obsessiu de Trakl arriba en la nostra
llengua amb una força sòbria i fasci-
nant. El traductor no ha volgut sacri-
ficargenslafidelitattextualiésperai-
xòquenomantélarima,peròrespec-
ta la mètrica. La recurrència de mo-
tius, imatges i mots contribueix al
caràcter obsessiu d’aquesta poesia,
fins al punt que hom sap com hi entra
però no com en sortirà, restant, com

percudint en la psique, aquesta sen-
sació lancinant i neuròtica en el re-
gust posterior a la lectura intensa. El
títol de la ressenya (genial vers ana-
pèstic de Formosa, que millora en tot
l’original),delpoemaTransfiguració,
resumeix com cap altre l’essència
d’aquesta poesia. La foscor (els cro-
matismes són part inherent de
Trakl),elcant(queésgairebésempre
unamenadetrenosgrec)comaforma
de lament, de conformació d’un llen-
guatge de la nostàlgia per a aquest
“homeperdutentreunmanyocdevi-
es”, per dir-ho com Carner, poeta vi-
talistaqueglobalmentnotéresaveu-
re amb Trakl, però que també té una
vena metafísico-elegíaca. Posats a
buscar fils i constel·lacions, fixem-
nos també com, des de la revista Der
Brenner d’Innsbruck, a la qual va es-
tar vinculat Trakl, es va reivindicar
la figura de Kierkegaard i, justament,
en el poema Musa capvespral, hi tro-
bem un “Endimió que sorgeix de la
foscadevellesalzines”,queensremet
alprimer–ipràcticamentúnic–llibre
de poemes de Joan Triadú, Endimió,
tocat de cap a cap d’una tortura exis-
tencial que no podem deixar de lligar
amb el filòsof danès i amb el poeta
austrohongarès.

D’altra banda, l’“ebri d’opi” era ell,
drogoaddicte des de l’adolescència, i,
segons li van diagnosticar a l’hospital
militar de Cracòvia l’any 1914 –on va
morir d’una sobredosi de cocaïna,
desprésdeviureunaexperiènciamolt
dura amb ferits de guerra–, estava
afectatdedementiapraecox,aracone-
guda com a esquizofrènia. Potser la
psiquiatriad’avuis’inclinariaperclas-
sificarelseumaldinsdel’anomenada
“patologia dual”, en la qual el subjec-
te pot patir una forma de psicosi i ar-
ribar a les drogues com a forma d’au-
tomedicació. Si a més a més hi afegim
la relació incestuosa amb la seva ger-
mana Margarethe (d’una bellesa per-
torbadora), que marcà la seva vida
amorosa, el quadre, com veiem, és
considerable. Trakl és un visionari
premonitori de la desolació que asso-
laria Europa, revelador de la pèrdua
queensconforma,unparallampsque
morí en la descàrrega.✒
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