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Hi ha poetes
que no necessi-
ten prodigar-se
gaire per dei-
xar empremta.
En quatre o
cinc llibres, Pe-

re Rovira havia deixat escrita ja
una obra poètica d’envergadura:
una veu singular, intensa, intel·li-
gent i culta. Impressionant. Ro-
vira ja havia eixamplat l’espectre
de la poesia catalana de la sego-
na meitat del segle XX sense fer
gaire soroll ni buscar l’aplaudi-
ment fàcil del públic. Tampoc no
el necessita. Els lectors de poesia
ja saben amb qui se les heuen, i
els crítics també. No en va, ha
merescut l’atenció de ments bri-
llants com la de Pere Ballart o
Matías López, que li dedica un
llarg comentari a la revista Re-
duccions d’aquest mes. Sort que
encara queden revistes com
aquesta, on poder desplegar
l’anàlisi crítica a pleret, sense els
constrenyiments i urgències de
la premsa diària.

El fet és que Rovira ha efectu-
at aquí un triple salt mortal, si
se’ns permet la fàcil metàfora at-
lètica, i la redundància semànti-
ca. Perquè Contra la mort és, sen-
zillament, un llibre que exigeix
un bagatge superior per ésser es-
crit: s’ha d’haver viscut la vida, in-
tensament, s’ha d’haver mirat ca-
ra a cara a la mort, amb angoixa i
amb coratge, i s’ha d’haver esti-
mat amb deliri, i amb seny, per tal
de ser capaç de deixar-ho escrit.
Rovira agafa un tema i no el deixa
en pau fins a fer-lo passar per
l’adreçador del vers. Evident-
ment, en aquest bagatge exigit
que descrivíem fa un moment hi
faltava alguna cosa, que és un im-
mens saber literari. En la cons-
trucció retòrica d’aquest edifici
poètic hi ha un ofici al darrere,
també de tota una vida. Qui cone-
gui les esplèndides versions de
Baudelaire i Ronsard que Rovira
ens ha ofert reconeixerà de segui-
da les traces d’una art poètica
completa i complexa. Després del
“segle d’or català”, que deia Joan
Triadú, que fou el XX, no sabíem
que la poesia encara podria donar
fruits com aquest. Ja estrenat el
XXI, un poeta català pot parlar de
la immortalitat de l’amor, de
l’eternitat, de la mort, dels grans
temes, en rigorosa estrofa, i enca-
ra colpir-nos. Records de l’altre
món és una pirueta imaginativa
només a l’abast d’un mestre,
mestre de poesia i de vida. ✒

El premi Nobel de
literatura Czes-
law Milosz, en un
d’aquells assajos
seus nítids i com-
prensibles, fa un
exercici gairebé

pedagògic. A partir dels records de
la infantesa i de les moltes hores
passades a l’església, treu a la llum
els set pecats capitals. I llavors exa-
mina, amb l’amplitud d’un autèntic
savi, què signifiquen, de fet, aquests
errors irreparables. La conclusió és
brutalment simple: depèn. Allò que
considerem un pas en fals del tot
condemnable depèn de la llengua i
de la tradició on aquests conceptes
han quedat inscrits.

Entre els vicis recurrents de la
humanitat hi ha també l’accídia (pe-
resa), tan temuda pels primers ere-
mites cristians. Milosz explica que
el diable se’ls feia present al pic del
dia, quan la llum era més forta.

A la recerca
d’una unitat perduda

Quan tota la natura emmudia, els
ascetes dedicats a una activitat es-
piritual intensa es quedaven com
entumits. Com si, de cop, res no tin-
gués sentit. I és molt significatiu
que aquest pecat es pot traduir tam-
bé com a indiferència.

Milosz examina el llegat com-
partit d’Europa amb la intenció de
trobar-hi aquelles subtils diferèn-
cies a causa de les quals el món es
torna inabastable, però finalment
també bell. Antoni Marí, en canvi,
amb el seu Llibre d’absències em-
prèn el camí diametralment opo-
sat. Amb l’absència que apareix en
el títol del llibre, Marí es refereix a
la noció de bloqueig que invalida
per uns instants tota capacitat de
reacció, però que alhora obre una
visió més àmplia. La intenció de
l’autor és trobar un element com-
partit entre totes les manifestaci-
ons d’aquesta momentània abduc-
ció de la ment. Vol descobrir aquest

denominador comú per tenir “una
petita certesa sobre la qual podríem
construir un saber sobre les coses
del món”. Czeslaw Milosz, en can-
vi, parteix dels pecats capitals per
demostrar que tot dogma és, de fet,
relatiu, interpretable, obert. La for-
ça del dogma és precisament el fet
que assumim com a idèntiques co-
ses que no ho són.

Ajagut a la gandula del terrat de
casa seva, tapat amb “una manta de
cotonet vermell”, el narrador del
Llibre d’absències se sent ara com el
tísic Hans Castorp de La muntanya
màgica, en altres moments es fica
dins del dolor extrem d’un epilèptic
com Dostoievski, examina l’spleen
nascut en el tedi dels dies escocesos,
però alimentat pels poetes de París,
llavors revisa amb ulls de metge les
causes fisiològiques que podrien ha-
ver provocat l’escriptura penetrant
d’Ernst Jünger, fins que recorda
també les confessions de Jean-
Jacques Rousseau... El viatge, sí, és
fascinant, però el fil conductor re-
sulta més aviat forçat.

Els exemples il·lustres d’aquest
entumiment productiu tenyeixen la
reflexió d’una estranya insensibili-
tat. Ja en les primeres pàgines ens
trobem amb una anècdota xocant.
En aquest estat d’enlairament, aca-
bat de descobrir, el narrador passe-
ja pels voltants de casa seva, obser-
va com els operaris poden els arbres
i veu com un ciclista queda “mort
allà mateix”, davant seu, per la cai-
guda d’una branca. Amb el cap tan
ple d’“idees insòlites”, l’autor ja no
es pot retenir més, i esclata a riure!

El problema de la nostra societat
és la incapacitat prou general de no
sentir-nos apel·lats mai ni per res.
Tenim la pell d’un rinoceront. L’ex-
cés d’estímuls ens provoca sovint
directament l’anestèsia, la incapa-
citat de tota reacció. És a dir, que la
dificultat no és, realment, com
aconseguir levitar damunt d’aquest
univers bigarrat que no es deixa re-
sumir, sinó com evitar la impotèn-
cia causada per la terrible manca
d’energia d’un no hi ha res a fer... Per
això mateix em resulta difícil conce-
bre l’art com una pantalla que po-
sem entre nosaltres i el món amb la
voluntat d’observar-ho tot amb “in-
diferència”, de manera que ja res no
ens pugui afectar. ✒

El concepte de vi-
da líquida que fa
anys que proposa
Zygmunt Bau-
man, aquest gai-
rebé nonagenari
de professió soci-

òleg, però ara ja pensador de molt
més ampli abast, no és un acudit
d’aquests que ens sol entregar el
pensament modern, ni una gracie-
ta dels pensadors de masses, sinó un
diagnòstic pensat del que està pas-
sant en una fi de segle que ha can-
viat Occident d’una manera inima-
ginable des de fa quinze anys. La vi-
da líquida actual, ens diu, és un as-
saig diari de transitorietat
universal: al modern món líquid no
hi ha res destinat a perdurar, i els
objectes que se’ns recomanen avui
com a útils i indispensables ja són

De l’educació líquida
història molt abans que ens hi hà-
gim habituat. Vivim en una civilit-
zació d’excessos i redundància. De
sobte hem deixat de ser ciutadans i
ens hem convertit en consumidors,
i ens llancem al carrer no quan no
tenim res per menjar, sinó en cas
que no puguem consumir el que
s’esperava i esperàvem consumir,
que és el diagnòstic que fa Bauman
dels aldarulls de Londres del 2011,
protagonitzats, diu, per consumi-
dors imperfectes i incapacitats. Ja
no estem globalitzats, sinó glocalit-
zats: les nostres vides estan mode-
lades per forces que operen fora de
les institucions tradicionals, i fins i
tot els governs –com els nostres, a
Catalunya i Madrid– ja no es fan
responsables de les polítiques que
apliquen, que atribueixen a una en-
titat superior, no localitzada i igno-

ta (o això ens volen fer creure). El
problema que això planteja per a
l’educació de les noves generacions
és considerable: els governs ens han
de seguir fent creure que eduquen
els nostres fills perquè siguin ciuta-
dans, però després no els deixaran
exercir com a tals si volen progres-
sar al món professional: per això
avui en dia es parla tant de ser hí-
brid, de reinventar-se. D’aquí l’indi-
vidualisme que tant s’observa en les
noves generacions, responsable, en-
tre d’altres coses, que el moviment
dels indignats quedés en un esclat
de ràbia sense projecció política.
D’això parla, i de moltes altres coses,
Bauman en aquest llibre dialogat
amb Ricardo Mazzeo, que s’ha de
llegir si es vol saber què està passant
ara al món, cosa que no sé si he de
recomanar.✒
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