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L’UNIVERS AMERICÀ 
CONTINUA ARRIBANT 
El libro de Jonah, que acaba de pu-
blicar Libros del Asteroide, del jo-
ve autor nord-americà Joshua 
Max Feldman, és una primera no-
vel·la. ¿És casualitat que a Europa 
se’n publiquin tantes, d’aquell pa-
ís, mentre que en sentit contrari 
això no es doni gairebé mai? És 
cert que als Estats Units hi ha una 
reticència tradicional a tenir en 
compte les novel·les estrangeres, 
tant si són les primeres com les 
terceres, de qualsevol autor. La 
majoria dels nord-americans cre-
uen que ells mateixos, tots sols, ja 
formen un univers, no cal res de 
fora. Però també és cert que la tra-
dició d’escriptura creativa com a 
matèria present a les universitats, 
unida a la forta tendència, malgrat 
tot els avenços tècnics, a mantenir 
un amor i un respecte per la litera-
tura escrita, fa que, sistemàtica-
ment, cada any produeixin unes 
quantes primeres novel·les de 
qualitat. 

UNA BONA PRIMERA 
NOVEL·LA 

És el cas d’El libro de Jonah, que re-
peteix la idea central que tantís-
sims llibres han tractat anterior-
ment i que tan bé coneixem gràci-
es a la nostra condició de súbdits 
del gran imperi. L’autor, Joshua 
Max Feldman, ens explica una his-
tòria més sobre Nova York i una ge-
neració actual de joves ben situats, 
a l’espera de situar-se definitiva-
ment. El protagonista, a més, és ad-
vocat, amb tota la informació prè-
via que ja tenim sobre el sistema le-
gal nord-americà (molt més àmplia 
que la que tenim sobre el nostre).  

El libro de Jonah no és un llibre 
original, però és una molt bona no-
vel·la d’aproximació a la Nova York 
actual, amb les pors i esperances de 
la gent (amb diners) de la Gran Po-
ma. Cada generació d’escriptors 
novaiorquesos ha tingut el seu re-
tratista. Igual que nosaltres tam-
bé tenim els nostres de Barcelona. 
Una de les grans diferències és que 
nosaltres els comprem les seves 
novel·les i ells no ens compren les 
nostres. Què hi farem.✒
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Salvador Oliva ha en-
senyat literatura du-

rant anys a la Universi-
tat de Girona. Poesia i 
veritat surt en part de les 
lliçons, precedides per 
un estudi del traductor i 
poeta sobre els fona-
ments de la lectura i un 
estudi de les tres formes 
del poema: la forma ex-
terior, la intermèdia i la 
interior.
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Vet aquí unes pà-
gines de rara in-
tensitat. Publicar 
pòstumament in-
èdits sempre és 
una operació pe-
rillosa per als he-

reus, però en aquest cas és un encert 
perquè projecta nova llum sobre la 
persona –no tant sobre l’obra– d’una 
de les grans poetes catalanes, sigui 
dit tenint en consideració els dos gè-
neres. En efecte, ja no és necessari 
introduir Maria-Mercè Marçal a 
partir del seu geni poètic, reconegut 
a bastament. Així, aquest dietari, 
que confronta aquesta capacitat ex-
pressiva amb una experiència bru-
tal, dóna la mesura exacta de la vida: 
els límits i l’abast de la poesia. 

Maria-Mercè Marçal és una poe-
ta no gaire precoç, que vol dir que 
assoleix de seguida la maduresa cre-
ativa. Aporta una posició radical-
ment de dona, des de la qual explo-
ra vivències i sensacions que no ha-
vien estat reflectides en la literatu-
ra catalana amb tanta sensibilitat i 

Maria Mercè Marçal,  
la poeta davant la mort 

alhora precisió com a partir de la se-
va ploma. És una poesia radical-
ment íntima però moderna, és a dir, 
d’afirmació humana davant el món, 
els sentiments, la maternitat, la tra-
dició, la literatura, la política, la jus-
tícia, la divinitat. Això transmès a 
partir d’un llenguatge riquíssim, 
amb una mà mestra per a la metàfo-
ra i la imatge colpidora, que fan de la 
lectura una experiència de coneixe-
ment. Posem aquest talent davant la 
presència de la mort i tindrem unes 
pàgines excepcionals. 

Estem davant d’una dona que 
rep el diagnòstic de càncer de pit i 
s’enfronta a una primera operació, 
que va bé. Al seu voltant tot és op-
timisme, però ella, l’escriptora, 
conviu secretament amb la Desco-
neguda. Tot va bé, però ella, la do-
na, va ordenant en silenci la seva vi-
da, la seva absència prematura. És 
dolorós veure amb quina serenitat 
construeix a la seva filla Heura –
responsable de l’edició– un món 
factible d’afecte i protecció per a 
quan ella no hi sigui. Com dóna vol-

tes a l’alternança de pessimisme 
i esperança: si el 70% de dones 
se’n surten, diu, per una vegada 
no vull pertànyer a la minoria. 
Però tots sabem, mentre llegim, 
que no se’n va sortir. Finalment, 
la trobem davant la necessitat de 
confort espiritual –el mossèn– al 
mateix temps que es mostra ple-
na de desesperació –una curan-
dera–. Moltes més coses entren i 
surten en aquest dietari, que in-
clou esbossos de poemes. 

I és aquí, en aquest punt, on 
constatem la profunditat de l’ex-
periència. En la segona part, que 
són cartes al biògraf de Renée Vi-
vien –protagonista de l’única no-
vel·la de l’autora–, Marçal li co-
menta que havia deixat d’escriu-
re poesia perquè els versos la por-
taven a un territori extrem que li 
destruïa la vida quotidiana, la 
possibilitat de viure-la de forma 
feliç. Ara tenia la felicitat a l’abast 
perquè les peces lligaven: estava 
enamorada, posaria casa amb la 
parella –la Fina– i l’Heura, tot 
somreia en una nova etapa que 
s’obria i que havia cobejat llarga-
ment. Renunciava a escriure per 
no destarotar l’equilibri. I llavors 
el diagnòstic fulmina aquests 
plans i la retorna al poema. “La 
profunditat de la sotragada”, diu 
ella mateixa. Estem davant de la 
més intensa font de la literatura: 
el dolor, la incertesa. Tot en 
aquest llibre giravolta sobre els 
temes clau de la vida: la relació 
amb la mare i amb el pare –de 
matisos diferents–, amb la filla i 
amb la parella. La presència del 
lesbianisme en la seva poesia 
(durant molts anys Marçal escriu 
sobre un company sense gènere 
explícit). La identitat. La memò-
ria. La malaltia. A poc a poc el dis-
curs es desfà, les imatges es tor-
nen caòtiques, la continuïtat del 
dietari (o de les cartes) es perd, 
l’humor desapareix, l’esperança 
caduca. La lectura esdevé trista, 
sense que s’esvaeixi la llum inte-
rior que ho inunda tot. Maria 
Mercè Marçal va morir –vegeu 
com ella mateixa plasma en qua-
tre línies la revelació de la metàs-
tasi– als 46 anys. Era l’any 1998: 
encara viu en la paraula.✒
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Guardonada aquesta 
setmana amb el 

premi Ciutat de Barcelo-
na com a millor novel·la 
en castellà, Pronto sere-
mos felices explica la vida 
d’un viatjant de comerç 
que treballa per a l’esta-
bliment de la seva em-
presa a l’Est europeu en 
plena Guerra Freda. Du-
rant la seva última sorti-
da, els plans se li torcen...

Pronto sere-
mos felices 
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L’amor és un dels 
grans temes litera-

ris de tots els temps. Alba 
Editorial publica una se-
lecció de 22 narracions 
escrites durant l’època 
victoriana per autors 
com Mary Shelley, 
Wilkie Collins, Rudyard 
Kipling, John Galswor-
thy i Elizabeth Gaskell. 
Una lectura amena, reve-
ladora i recomanable.
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