
47ara  DISSABTE, 31 DE MAIG DEL 2014  
arallegim

Si ja és un luxe 
haver escoltat 
de viva veu, al 
Palau de la 
Música, dins 
del marc del 
Festival Inter-

nacional de Poesia de Barcelona, 
Aleksander Kúixner, la seva me-
lopea intensament morosa, el 
seu cantussol melancòlic, sobre-
posat a la majestuosa melodiosi-
tat, a la poderosa rítmica de la 
llengua russa, no és menys luxe 
que una escriptora de raça, poe-
ta bilingüe, Xènia Dyakonova, 
l’hagi incorporat a la nostra llen-
gua. Afirma en el pròleg: 
“Kúixner és considerat l’últim 
hereu de l’escola poètica acmeis-
ta, i el màxim representant de la 
llarga tradició clàssica en la po-
esia russa, que s’inicia amb Puix-
kin”. Si hi afegim que va ser dei-
xeble directe d’Akhmàtova, una 
de les veus líriques més altes del 
món rus, i elogiat pel gran Brods-
ky, hem de convenir que ens tro-
bem davant d’una figura de re-
lleu. L’acmeista fidel als seus 
principis és un antisimbolista, 
en cerca de la claredat apol·línia, 
de l’artesania i no de la clarivi-
dència profètica. Tot i tractar-se 
d’una tria personal, l’antologia 
constitueix una petita joia, en ser 
la primera vegada que Kúixner 
ha estat girat al català. Pel que fa 
a la forma, el treball és extraordi-
nari. Fidel a la mètrica i a la rima, 
en la mesura de les possibilitats 
prosòdiques i fòniques del cata-
là, Dyakonova conserva general-
ment el ritme, sobretot iàmbic, 
de l’original, i troba equivalènci-
es adequades pel que fa a la rima, 
cercant sempre l’equilibri possi-
ble i compensatori entre conso-
nància i assonància.✒

Aleksander 
Kúixner en 
català: una 
petita joia

Karl Ove 
Knausgård és el 
nou fenomen de 
les lletres euro-
pees, i tots sabem 
que les lletres eu-
ropees no van so-

brades de fenòmens. Com a bon 
nòrdic ha escrit una autèntica saga 
d’uns milers de pàgines –equivalent 
a un bon grapat de Kallevalas–, divi-
dida en sis volums, i l’hi ha posat ni 
més ni menys que el hitlerià títol de 
La meva lluita, que en noruec, Min 
kamp, sona molt semblant a l’ale-
many Mein Kampf. Afortunada-
ment, la semblança es limita a la 
narració de la seva odissea vital, i no 
ens proposa cap teoria d’extermini 
ètnic, cap teoria racista ni cap pro-
grama polític radical. En castellà, 
per raons evidents, cada volum es 
publica amb un títol diferent i una 
mica més engrescador: el primer va 
aparèixer amb el de La muerte del 

La prosa torrencial 
de Karl Ove Knausgård 

padre, i el que ara es publica porta el 
d’Un hombre enamorado. Natural-
ment, l’èxit de Knausgård, a banda 
de la portentosa acumulació de pà-
gines –avui en dia sembla que s’hagi 
de derrotar el lector per esgota-
ment–, ha vingut acompanyat pel 
petit escàndol que ha rodejat la pu-
blicació de la seva epopeia: si el lli-
bre sobre el seu pare airejava l’alco-
holisme del progenitor i va provocar 
les ires d’alguns familiars –com si 
els nòrdics fossin un poble d’abste-
mis–, aquest segon volum que ara 
comentem va molestar una mica, 
pel que es veu, la seva actual dona 
–de qui està enamorat al llibre i de 
qui encara sembla que ho estigui–, 
però com que tot queda en família 
sembla que la pau ha acabat tornant. 

I què ens trobem a les sis-centes 
pàgines i escaig d’aquesta segona 
entrega de La meva lluita? El llibre 
comença força bé, el juliol del 2008, 
quan l’autor té 40 anys i és de vacan-

ces amb la dona –Linda– i els tres 
fills: els problemes d’anar pel món 
amb tres criatures, capritxoses per 
edat i sempre difícils de satisfer per 
uns pares massa obsessionats a sa-
tisfer-les; les patètiques festes in-
fantils; les bajanades que arriben a 
fer els pares en relació a l’entorn 
educatiu. 

La crisi dels quaranta 
 A la pàgina 77 arribem al moll de l’os 
del to del llibre: la crisi dels quaran-
ta, aquest sensació d’uniformitat o 
repetició (tedi, ennui, li podem dir 
de moltes maneres) que ens cau al 
damunt de sobte com un abric vell 
i polsós en tot el que veiem i fem: 
allò a què es refereix Knausgård 
quan parla de les “pseudopersones”, 
els “pseudollocs”, els “pseudoesde-
veniments” i els “pseudoconflictes” 
amb els quals perdem els dies, pot-
ser perquè ens adonem que la mort 
és més a prop que abans, el “terreny 
elevat que ja anem pujant”, que di-
ria Philip Larkin. A partir d’aquest 
incident inicial, Knausgård recons-
trueix tota la relació amb la Linda, 
des que la coneix durant una visita a 
Estocolm, on es farà molt amic del 
Geir, un altre noruec amb qui man-
té profundes converses de temes va-
riats. Knausgård és un “home ena-
morat” i no ho amaga, i fruit 
d’aquest amor són els tres fills que 
tindrà amb la Linda. 

Però amb tot això no s’omplen 
sis-centes pàgines. Què més ens ofe-
reix l’autor d’aquesta saga? Bé, un 
detallisme minuciós que ens fa pen-
sar que més que davant d’unes me-
mòries ens trobem davant d’una re-
construcció on les minúcies acaben 
ocupant un lloc massa predomi-
nant. Un hombre enamorado està 
farcit d’episodis intranscendents, 
de diàlegs insulsos i de comentaris 
de poca volada sobre Ernst Jünger, 
la democràcia liberal, la uniformit-
zació europea o el futbol espanyol. 
Perquè la prosa de Karl Ove 
Knausgård, força convencional, no 
té la música de Thomas Bernhard ni 
l’art de Marcel Proust (per esmen-
tar dos excelsos novel·ladors de la 
seva biografia) i sí el desgavell com-
positiu de Fiódor Dostoievski, pel 
que sembla, un dels autors preferits 
de Knausgård.✒
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Aquest 2014 fa cent anys del nai-
xement de Bohumil Hrabal, un 

dels escriptors txecs més ben con-
siderats de la segona meitat del segle 
XX. Autor de novel·les com Jo he ser-
vit al rei d’Anglaterra i Trens rigoro-
sament vigilats, està sent recuperat 
per Galaxia Gutenberg, que acaba 
d’editar la novel·la curta Tierno bár-
baro (1973). Hrabal hi defensa la lli-
bertat de l’artista a partir de la histò-
ria del pintor i poeta Boudnik, que es 
va suïcidar a finals del 1968.
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A la dècada dels 40 del segle pas-
sat, Josep Pla es va marcar es-

criure sobre els pagesos del país. Te-
nia la intuïció que no hi havia gaire 
literatura sobre “aquesta manera in-
subornable d’ésser”, i quan va co-
mençar a investigar es va trobar que 
no hi havia ni una sola aportació li-
terària en aquest camp. El pagès i el 
seu món explica un viatge a peu en 
què l’autor empordanès narra el 
món rural català amb prosa dúctil, 
llaminera i un punt sarcàstica. 
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“Si em saludes ja no em veus. / 
Si t’acostes em travesses. / Si 

m’agafes ja no m’heus. / P’rò si bufes 
em mareges. / Qui sóc?” Aquesta és 
una de les “enverinalles” que plante-
ja Andreu Galan al llibre de poesia 
infantil Qui no sap riure no sap viure. 
Il·lustrats per Luis Demano, els po-
emes de Galan parlen de puces casa-
dores, d’unes bruixes que es reunei-
xen per menjar xiquets i d’un vam-
pir de Transilvània que va deixar de 
tenir fam. Divertit i recomanable.

Qui no sap 
riure no sap... 
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