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Essencial, pura i formal, així és
la poesia de Giuseppe Unga-
retti (1888-1970), a qui al-

guns encara recorden com un ve-
nerable bondadós, barba blanca,
bastó i somrís. En la primera ma-
duresa, va arribar El dolor, tradu-
ït per Lluís Servera a la col·lecció
Jardins de Samarcanda (Cafè Cen-
tral - Eumo), que inclou també la
versió italiana. És un dels cims
d’Ungaretti, nascut de la pèrdua
del seu fill Antonietto, mort als 9
anys al Brasil, i del desastre de la
Segona Guerra Mundial, un fort
xoc per a ell, que ja havia lluitat a la
Gran Guerra. Va aparèixer el 1947
i, segons l’autor: “És el llibre que
més estim, el llibre que he escrit en
els anys horribles, amb un nus a la
gola. Si en parlàs em semblaria es-
ser impúdic. Aquell dolor no aca-
barà mai d’afligir-me”.

El volum comença amb una altra
pèrdua, dos anys anterior a la del
fill, la del germà: “Tot ho he perdut
de la infantesa / i no podré mai més
/ desmemoriejar-me en un crit”.
Després ve la buidor per l’Anto-
nietto: “Com pot ser que jo resistei-
xi a tanta nit?” “I t’estim, t’estim,
i és un continu esquinçament!...”
Malgrat l’angoixa que l’oprimeix,
una llum: “Fa bonança i potser pas-
saràs per aquí a prop / dient: “Que
aquest sol i tant espai et calmin. En
el vent pur pots sentir / caminar el
temps i la meva veu. / En mi a poc
a poc he recollit i tancat / la muda
empenta de la teva esperança. / Són
per a tu l’albada i l’intacte dia”.
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Retornat del Brasil, a la Roma
ocupada, Ungaretti busca el seu
refugi: “Fes que, en el suspès pai-
satge, jo pugui / tornar a pronun-
ciar paraules ingènues”. I troba:
“...ara que la innocència / reclama
almenys un eco, / i gemega també
en el cor més endurit; / ara que són
debades els altres crits; / ara hi
veig clar en la nit trista”. “Somni,
crit, miracle trencador, / llavor

d’amor en la humana nit, / espe-
rança, flor, cant, / s’esdevindrà ara
que la cendra prevalgui?” I final-
ment queden els records, “aquest
reiterat i inútil escolament / de
l’arena que es mou / sense pesar
damunt l’arena, / ressons breus
continuats, / sense veu, ressons
dels adéus / per minuts que sem-
blaren feliços...”.

Des de la sobrietat i la precisió,
Ungaretti ens commou. El seu do-
lor és el de tots, tan infinit, tan ar-
relat al cor, tan íntimament lligat
a la necessitat de supervivència.
És un dolor fons, antic, sedimen-
tat, sense vençuts ni vencedors.
Un mirall, l’altra cara inevitable
de la felicitat.✒
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La vida de l’escriptor Josep
Maria Fonalleras que inspira
Climent (Amsterdam) sem-

bla una existència cosida per de-
talls literaris. L’acció transcorre
entre diverses ciutats, Girona, Pa-
rís, Roma i Barcelona; la capital
italiana és el motor de l’argument.
Climent hi va, els seus amics tam-
bé. Com Fonalleras i la seva qua-
drilla d’amics i gent de la cultura
de Girona. Les picades d’ullet a les
seves experiències romanes són
sucoses i nombroses. Quedem-nos
només amb la primera pàgina del
llibre: qui és el poeta gironí que
marxa a viure una temporada a
Roma i que acaba tornant sense
haver trepitjat un cafè?

“El que és segur és que, a dife-
rència d’un poeta que conec i que
sé que s’hi va estar una tempora-

da, aniré a fer cafès. Ell no hi ana-
va mai”. Aquest poeta anònim és el
seu bon amic Antoni Puigverd.
Aquest va instal·lar-se uns mesos
a Roma per escriure la seva no-
vel·la La gàbia d’or (Empúries). De
retorn, Puigverd va explicar a la
colla gironina que en aquells me-
sos no havia sortit de la residència
eclesiàstica on s’havia tancat per
trobar la inspiració i escriure. No
va trepitjar cap cafè. Aquest seria
el pecat de Puigverd. I per què un
cafè? Per què no una pizzeria o un
cinema? Aquest és un altre secret,
el secret de l’origen de tot plegat. I
també el trobem a la primera pàgi-
na de Climent: Climent diu que vol
prendre el cafè cada dia a
Sant’Eustachio. Era la cafeteria
favorita del sacerdot filòleg Mo-
dest Prats, l’alma mater del grup
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EL SECRET DE ...

Josep Maria Fonalleras
de gironins que cada any feien una
escapada cultural i gastronòmica
a Roma. Diu el llibreter Guillem
Terribas que tot va començar amb
unes visites llampec que es perme-
tien quan Ryanair es va instal·lar
a Girona. Feien un recorregut de
cafeteries i racons de Roma que
havien d’avaluar en un cartronet.
“Sant’Eustachio guanyava la pun-
tuació més alta”, diu Terribas. En
un parell d’ocasions, Fonalleras va
conduir el grup a visitar la tomba
del poeta John Keats. Això també
queda registrat a la primera pàgi-
na de Climent.

Fonalleras recorda un cop,
quan el grup ja era davant la tom-
ba de Keats, que ell va recitar en
català L’oda a una urna grega i el
filòleg i polític Francesc-Francis-
co Busquets, en anglès.✒

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] La reina descalça
ILDEFONSO FALCONES
Rosa dels Vents
746 pàgines i 22,90 € 2/2

[ 2 ] Una família exemplar
GENÍS SINCA
Destino
476 pàgines i 20 € 3/4

[ 3 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
646 pàgines i 20 € 4/35

[ 4 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
590 pàgines i 21,50 € 5/35

[ 5 ] Plans de futur
PERE CALDERS
Proa
252 pàgines i 21,50 € -/2

[ 1 ] El record és un pont...
MONTSERRAT CARULLA
Ara Llibres
184 pàgines i 17,95 € 3/6

[ 2 ] De la cuina a la taula...
DIVERSOS AUTORS 
Amat
96 pàgines i 10 € 1/17

[ 3 ] Educar els fills en...
CARME THIÓ
Eumo
192 pàgines i 18 € -/9

[ 4 ] Quatre vies per a la...
MARTÍ ANGLADA
Pòrtic
440 pàgines i 21,50 € -/2

[ 5 ] Córrer o morir
KILIAN JORNET
Ara Llibres
200 pàgines i 18,50 € 10/103

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] La reina descalza
ILDEFONSO FALCONES
Grijalbo
752 pàgines i 22,90 € 3/2

[ 2 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/39

[ 3 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 4/35

[ 4 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 2/35

[ 5 ] El maestro del Prado
JAVIER SIERRA
Planeta
328 pàgines i 20 € 7/4

[ 1 ] Deja de ser tú
JOE DISPENZA
Urano
352 pàgines i 18 € 1/24

[ 2 ] Todo lo que era sólido
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
Seix Barral
256 pàgines i 18,50 € 2/3

[ 3 ] El cerebro del niño
DANIEL J. SIEGEL / T.P. BRYSON
Alba Editorial
240 pàgines i 22,50 € -/48

[ 4] La magia
RHONDA BYRNE
Urano
272 pàgines i 14 € 5/20

[ 5 ] Incógnito
DAVID EAGLEMAN
Anagrama
352 pàgines i 19,90 € 3/3


