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“Eren tots iguals:
comunistes, na-
zis, els pares, l’Es-
glésia, la crítica li-
terària, el suple-
ment cultural, la
lluita revolucio-

nària, la RAF, el capital, la tele, el
Club Voltaire, Mao, Trotski. Tots
compartien una mateixa concepció
del món, sabien per on calia tirar,
havien monopolitzat la consciència,
l’amor i la felicitat humana”. No cal
dir que som a la dècada dels setanta.
Sí que cal explicar que, en lloc de ser
a París o a Londres, o en algun bar
amb nom de clàssic italià, som a
Frankfurt, una ciutat amb menys
glamur que el famós entrepà de sal-
sitxa però que també té dret, com
qualsevol altre lloc, a rebre la decla-
ració d’amor d’un escriptor que hi
ha nascut. I a fe que si mai es veuen
atrapats en aquesta ciutat (i si no és
que pertanyen a l’entranyable co-

Mort accidental
d’un escriptor

munitat dels que treballen al vol-
tant del llibre no hi haurien de cau-
re mai), en aquest cas improbable,
doncs, haver llegit Matèria prime-
ra els permetrà veure una ciutat gri-
sa i anodina amb uns altres ulls: els
d’algú que, més que viure la vida,
l’esgarrapava.

Jörg Fauser (Bad Schwalbach,
1944 - Munic, 1987) era un escriptor
fins ara inèdit en català i molt poc
traduït en castellà. A Alemanya va
ser sempre un outsider, i no ha es-
tat fins fa pocs anys que un docu-
mental i l’edició de la seva obra
completa l’han posat de moda. Pot-
ser són aquests temps tan incerts i
tallants que ens ha tocat viure que
fan que les seves afirmacions resso-
nin: “Actualment no escric literatu-
ra, però m’immunitzo contra algu-
na de les seves variants”, diu el pro-
tagonista, un tal Harry Gelb, que
pul·lula per les comunes hippies
d’Istanbul i de Frankfurt amb una

L’editor Jordi Cornude-
lla presenta els dos po-
emarisdeMariàVillan-

gómez (1913–2002) d’aquesta
setmana. Sonets de Balansat
(1955) inclou “una notícia de
l’autor que van ometre totes
les edicions posteriors” en què
el poeta eivissenc reconeix
que, després d’escriure els 43
sonets del volum, “el poeta se
sent temptat, per al futur, a re-
butjar aquest motlle tradicio-
nal i preciós, i que es decanta
més aviat cap a un vers més
lliureiunaformaméspersonal
i menys encarcarada”. El cop a
la terra (1962) posa en pràcti-
ca l’aspiració formulada en el
llibre anterior. El vell comen-
ça: “Mireu la soledat o aquest
vell, / mireu com aneu enve-
llint-vos. / És un pou cada ve-
gada més profund, / cada ve-
gada és més petita la boca de
claror: / al fons hi habita un
cor de soledat”. Entre poemes
dedicats a ferreries, salines,
molins i alfàbregues, en desta-
ca un sobre la lluna: “Rara, se-
riosa, pàl·lida, / misteriosa
amiga dels animals nocturns /
i de la vida més oculta que se-
gueix glatint dins la nit, / et
sorprenem, voltada de núvols
o d’estrelles, / en un racó can-
viant del cel, / quan deixem el
llindar”. Sonets de Balansat
inclou alguns dels millors ver-
sos de l’autor eivissenc. Un
exemple: “Pel blau s’acosta
cada matinada. / Però la fos-
ca és al freu darrer, / més en-
llà dels camins sense recer. /
I un dia perdrem llum i dolça
rada” (El viatge).✒
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El motlle
i la llibertat

actitud que oscil·la entre la il·lusió
absoluta i l’escepticisme: si no fos
alemany, diríem que té una actitud
típicament catalana, entre l’interès
sincer i la sornegueria. O això és mè-
rit de la traducció, que també pot
ser. Fa morir de riure veure’l actu-
ar enmig d’una orgia d’anarquistes
punks com si fos en un saló de ball
noucentista. Això sí, flirteja amb to-
tes les drogues existents i amb totes
les noies que pot, però no perd mai
de vista que vol ser escriptor. “I evi-
dentment llegia Graham Greene:
allò sí que era narrar, a casa nostra
ningú li arribava ni a la sola de la sa-
bata, quina llauna, que soporífers
els novel·listes alemanys en compa-
ració: tot el sant dia amb les ocasi-
ons perdudes, i ho feien passar per
una obsessió”.

Literatura crua
Com Charles Bukowski, com Ro-
berto Bolaño, Fauser defensa una li-
teratura feta a partir de material en
cru: aquests protagonistes que sal-
ten d’una feineta miserable a l’altra,
que fan de vigilants nocturns o
d’empaquetadors de llibres mentre
el cervell els va a mil per hora i la mà
salta de l’ampolla (o de la xeringa)
a les tecles de la màquina d’escriu-
re. Que sembla que només visquin
per a la literatura, i de fet no aconse-
gueixen dur unes vides personals
gaire satisfactòries, perquè al que
estan enganxats és a la vida, i el que
volen és escriure llibres que esti-
guin vius i no morts. I per això es
queixen (“La novel·la tradicional
simplement no servia per a allò que
jo volia descriure”), pateixen i a ve-
gades van una mica més enllà que
els seus contemporanis, perquè
agafen camins no fressats. Com de-
ia la Janis Joplin que el Harry Gelb
escolta mentre fa l’amor: “Free-
dom’s just another word for nothin’
left to lose”.

I, de sobte, l’imprevist: una nit
del 1987, mentre tornava a casa des-
prés de celebrar el seu aniversari,
Jörg Fauser va morir atropellat per
un camió. Tenia només 43 anys.
Quin final més adequat literària-
ment per a un autor marginal. Quin
desastre: fa venir ganes de demanar
un brindis per ell, en qualsevol bar,
qualsevol nit.✒
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Després de publicar relats en re-
vistes i antologies, Monica Can-

tieni (Thalwil, 1965) debuta amb
una novel·la que ens explica la vida
d’una noia adoptada a Suïssa a la dè-
cada dels 70. La innocència descara-
da del personatge és vehiculada a
través d’un llenguatge curiós i evo-
cador. Un anticonsell per als lectors
de part de la tia Tilde: “Els que llegei-
xen molt [...] es queden solters, te-
nen mans de criatura i quan són vells
parlen sols”.
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Un home amb una mà incrusta-
da als genitals i que exclama:

“Ens tenen agafats per l’autono-
mia!” Mariano Rajoy amb un dit cla-
vat a la balança fiscal, que marca un
interrogant enorme i que s’acompa-
nya d’una cita de Xavier Sala i Mar-
tín: “Calcular la magnitud del dèficit
fiscal català no és fàcil”. El nou llibre
de Jaume Capdevila (Kap) és una
guia desenfadada “del camí vers la
independència”, amb sentit de l’hu-
mor i esperit provocatiu.
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Una dècada després de la gran
acollida de Les ànimes grises,

Philippe Claudel dóna a conèixer
unes memòries olfactives, estructu-
rades a partir d’una seixantena llar-
ga de perfums. Hi ha, entre d’altres,
la boira, el carbó, la carronya, el ci-
gar, la crema solar, la drogueria,
l’èter, el foc de camp, el sabó, el se-
xe femení i el soterrani. Claudel hi
pot vincular un record concret, de-
dicar-hi enumeracions exhaustives
o descripcions apassionades.
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