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arallegim

Thomas Hardy,
gran novel·lista
victorià, no va do-
nar a conèixer la
seva poesia fins al
segle XX. Deia
que abans, és a

dir, durant el victorianisme, la po-
esia britànica havia estat una “cam-
bra silenciosa”. El resultat va ser
que, de tota manera, hi ha qui diu
(no ho comparteixo) que la seva in-
fluència poètica i modernista és
més important que la de T.S. Eliot!
En qualsevol cas, una Rodoreda no-
vel·lista ja triomfant amb Aloma
(1938), a partir dels anys 40 i exili-
ada a França des del 1939, vesteix
una cambra poètica pròpia, gens si-
lenciosa. La seva poesia la fa Mestra
en Gai Saber, en l’únic espai públic
que tenien els escriptors catalans
–exiliats o no– durant el primer i més
durfranquisme.Ensreferimals“Jocs
Floralsal’exili”,celebratstantaMon-
tevideo com a París i Londres. La pe-
culiaritat és que quan retorna defini-

La cambra gens silenciosa
de Mercè Rodoreda

tivament (i tardanament) a Catalu-
nya el 1979, calla del tot aquells anys
de poesia que avui analitza Jordi Ju-
lià, en un estudi més que admirable.
¿Era la narrativa la cambra silencio-
sacatalanad’aquellsanys?Larespos-
ta, necessàriament, quedarà tant a
l’airecoml’esmerçdelsanysdeTran-
sició política a dir que si Catalunya
volia ser culturalment alguna cosa,
res de poesia, pròpia de pobles bàr-
bars,detam-tam,vaja!(Horecordem
perfectament.)

Quan el 2002 es va publicar Ago-
nia de llum, en edició a cura d’Abra-
ham Mohino, aplegant “part” de la
producció poètica de Mercè Rodore-
da, el lector corrent es va sorprendre
i ho va apreciar. Julià ho té absoluta-
ment en compte i és respectuós no
sols amb aquell curador, sinó tam-
bé amb estudiosos parcials de l’obra
rodorediana, entre els quals el Prín-
cep dels Erudits (manlleu carnerià),
l’hel·lenista Carles Miralles, que Ju-
lià també té molt i molt en compte.
En qualsevol cas, Julià, poeta i aca-

SofiaAmundsenésunano-
ia noruega de 14 anys que
viu amb la seva mare i di-

versos animals de companyia.
Un dia troba un sobre per a ella
a la bústia. Hi ha escrita només
unapregunta:“Quiets?”Alcap
d’uns dies rep una altra nota:
“D’on ve el món?” La Sofia és
incapaç de trobar una respos-
tadefinitivaacapdelsenigmes:
“En algun moment o altre, al-
guna cosa havia de sortir del
no-res. Però era possible això?
No era tan impossible com la
idea que el món havia existit
sempre?”, es demana mentre
llegeix les preguntes una vega-
da darrere l’altra, progressiva-
ment capficada.

Rere les cartes en un pri-
mer moment anònimes hi ha
el professor de filosofia Knox.
Interrogar-se per saber “qui
som” i “per què som aquí” és el
punt de partida d’una repas-
sada a la història del pensa-
ment i la cultura, arrencant
per la visió mítica del món i
continuant pels grans filòsofs
grecs, el cristianisme, l’esco-
làstica, la revolució científica,
J.S. Bach, Fichte, Freud, Sar-
tre i Beauvoir, entre molts
d’altres. És capaç de connec-
tar, fins i tot, l’humor de Char-
les Chaplin amb l’avantguar-
da surrealista i el teatre de
l’absurd, que “intentava mos-
trar la falta de significat de
l’existència i, d’aquesta mane-
ra, fer reaccionar el públic”.

Amb El món de Sofia, publi-
cat el 1995, Gaarder va acon-
seguir un llibre interessant,
addictiu i molt venut.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Què hi fem,
al món?

dèmic com Miralles, s’adreça al lec-
tor corrent, amb tanta fal·lera que al
llibre no hi ha ni una nota. Difícil-
ment, però, hi podem trobar cap er-
ror d’estudiós. Així, el segon capítol
té un títol paradigmàtic, “Per què es-
criure poesia a l’exili?” La pregunta
que també ens podem fer nosaltres,
els lectors corrents.

Al tercer capítol, “Sobre la forma-
ció lírica”, ja hi apareix Dant i la se-
va Comèdia, que la història ha divi-
nitzat. (Rodoreda, els tres darrers
anys de la seva vida, mentre callava
sobre la seva activitat poètica, repe-
tia que havia llegit Dant tres vega-
des, en llengua original!) Julià hi in-
trodueix obres dels mateixos anys,
com, per exemple, la de Bartra. Se-
guint atentament els poemes rodo-
redians, Julià no menysprea res. Ni
la poesia francesa de l’època (Va-
léry), ni d’altres exiliats amb veu
distinta (Cernuda), ni la narrativa
posterior de l’autora, ni entrevistes
de tota mena. En especial, no oblida
que és una autora catalana que, de
menuda, tenia un monument a casa
que el seu avi havia aixecat a Verda-
guer! Per no parlar de l’Oda a la Pà-
tria d’Aribau, també petrificada al
jardí familiar. De tota manera, Ju-
lià, amb un eclecticisme envejable,
tant ens pot remetre a Carner o a Ri-
ba com a Gassol, en aquesta minuci-
osa anàlisi de la poesia de l’autora.
Igual que es pot servir de recursos
tècnics per explicar-nos un poema
determinat, tenint en compte la res-
ta. Com ens diu al capítol final, Ju-
lià ha tingut en compte tres princi-
pis: cronològic, temàtic i mètric.
Chapeau! En conseqüència, ens
unim a ell a l’hora de “reclamar” una
edició canònica de l’obra poètica de
l’autora. En definitiva, en incloure
dos poemes de Rodoreda a la modè-
lica antologia, Paraula encesa (Vie-
na), obra de Julià i Pere Ballart, l’au-
tor d’aquest estudi ja havia comen-
çat a predicar amb l’exemple de
considerar Rodoreda, ultra gran
narradora, també poeta.

Finalment, que ningú esperi, pe-
rò, que en aquest estudi hi trobarà la
raó última que expliqui per què una
Rodoreda poeta i d’èxit va abando-
nar la poesia a favor de la narrativa.
Cadascú, com jo mateixa, haurà de
trobar la seva pròpia resposta.✒
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Amb L’enzim prodigiós, el doctor
Hiromi Shinya s’ha convertit en

un bestseller internacional que ja su-
pera els dos milions d’exemplars ve-
nuts. Cap de la unitat endoscòpica
quirúrgica del centre mèdic Beth Is-
rael a Nova York, Shinya publica ara
un nou assaig, en què proposa un pla
de rejoveniment personalitzat a par-
tir de la cura dels enzims. Sanejar les
cèl·lules per recuperar l’energia és
una de les propostes del metge d’ori-
gen japonès.

L’enzim per
rejovenir
HIROMI SHINYA
Ara Llibres
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Un any després que Narcís Garo-
lera presentés una nova edició

d’El quadern gris –amb més de 2.000
correccions al text del 1969– , Labut-
xaca recupera a un preu assequible
un dels llibres més importants de
Josep Pla. El quadern gris inaugura
l’obra completa planiana, formada
per 46 volums. En aparença, es trac-
ta d’un dietari que l’escriptor va por-
tar entre el març del 1918 i el novem-
bre del 1919, àmpliament revisat i re-
escrit a la dècada dels 60.

El quadern
gris
JOSEP PLA
Labutxaca
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Ahores d’ara, els lectors de no-
vel·la negra fa anys que estan fa-

miliaritzats amb el detectiu Bernie
Gunther, la creació més coneguda de
l’escocès Philip Kerr. Guanyador del
tercer premi RBA amb Si els morts
no ressusciten (2009), ara presenta
el novè títol de la sèrie, ambientat a
Berlín el març del 1943. Gunther ja
ha deixat la brigada criminal i treba-
lla per a l’oficina de crims de guer-
ra: investiga les restes humanes apa-
regudes al bosc de Katyn.

Un hombre sin
aliento
PHILIP KERR
RBA-La Magrana
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