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Em disculparan 
els lectors foixi-
ans per usar 
espúriament un 
títol de J.V. Foix, 
Allò que no diu 
“La Vanguardia”, 

volum publicat a Proa (1970), on el 
poeta sarrianenc s’esplaiava amb 
tot allò que la seva imaginació i vèr-
bola incomparable podia crear des 
del seu quotidià fascinant. Era clar 
que un diari com el barceloní de can 
Godó mai no explicaria les coses 
que posava en solfa Foix. I ve a tomb 
la boutade del títol, perquè Jaume 
C. Pons i Alorda (Caimari, 1984) de-
mostra, justament, que l’avantguar-
da (no el diari, ni la històrica, sinó la 
contemporània) no deixa de dir res, 

Allò que no diu l’avantguarda
és a dir, es permet de dir-ho tot, en 
aquest cas en clau ponsalordiana, 
que, coses de l’atzar objectiu –o de 
la serendípia–, s’avé perfectament 
amb les tres citacions de Foix en 
aquesta obra del 70.  

La primera és una dita marinera: 
“No pesquis mai amb els ormeigs 
d’un altre”: absolutament avinent! 
Pons Alorda pesca amb els seus 
(potser amb certs viratges i esquers 
samperians, però això no l’hi re-
traurem pas!). La segona, dels pro-
verbis lul·lians, no és menys avi-
nent, “Fantasia és potència de la 
qual són producte fantàstiques es-
pècies”, que sembla una obvietat 
tautològica, però que, ben mirat, no 
ho és pas: d’una potència (d’això 
Pons Alorda en sap un niu!) en sur-

reviu, i Antònia Vicens, que li ofe-
reix la divisa ponsalordiana, diu: 
“Abastar el cel / és cosa del foc”), 
ja tenim plantejada l’aventura po-
ètica. Si a més resulta que el llibre 
ve literalment “aparedat” per un 
pròleg del gran Màrius Sampere i 
un epíleg, que és una veritable tesi-
na, del docte Lluís Calvo, ja no sa-
bem què més es pot demanar. Cal-
vo parla de l’optimisme còsmic, del 
Gore Alorda, i de moltes altres co-
ses que, hàbilment, ens fa veure en 
el recull. L’oracle Sampere es limi-
ta a preguntar: “On volia anar a pa-
rar, el Poeta, abans de l’inici ver-
bal? No pas enlloc. El Poeta ja hi 
era, a l’espai desocupat, abans de 
cap pr opòsit, abans de la matèria 
fosca”.✒
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ten espècies, que configuren l’espai 
fantàstic. Pons és lul·lià per natura. 
I la tercera, de Plini el Vell: “Tamen 
poetis mentiri licet”, o sia, “Tanma-
teix, als poetes, se’ls permet de 
mentir”, que és la coneguda “llicèn-
cia poètica”. I podríem asseverar 
que Pons Alorda és el rei de la lli-
cència. Com Clarice Lispector, es-
criu com vol i el que vol. Quina lli-
bertat no es pren? És llibertat! 

Optimisme còsmic 
Si a aquestes citacions hi afegim les 
pròpies de Cala foc als ossos, publi-
cat per Terrícola, que justifiquen la 
temàtica de l’obra (De Quincey 
parla dels poders terrorífics que 
avancen inexorables, Chantal Mai-
llard, del ritme del foc etern on tot 

Annabel Lee és un 
poema d’Edgar 
Allan Poe que 
parla sobre una 
nena que és l’ob-
jecte d’amor d’un 
nen en un regne 

fantàstic vora el mar. Aquesta nena 
mor congelada per culpa del vent 
que surt d’un núvol (suposadament 
són els àngels que, gelosos de l’amor 
puríssim dels dos nens, la maten). A 
Lolita de Nabokov hi ha un joc molt 
important amb aquest poema. 
Abans de conèixer Lolita, Humbert 
Humbert va tenir un amor d’infan-
tesa que marcarà la seva vida d’una 
manera tan bèstia que per sempre 
més buscarà la repetició d’aquest 
enamorament. La nena enamorada 
de Humbert es diu, en una referèn-
cia cristal·lina, Annabel Leigh. Les 
dues nenes (la de Poe i la de Nabo-
kov) comparteixen nom però tam-
bé destí tràgic: totes dues moriran 
de petites. Per si quedava algun 

Abans de Lolita
dubte d’aquesta influència, sabem 
que Nabokov volia titular la seva no-
vel·la Kingdom by the sea [Reialme 
vora el mar]. ¿I per què Nabokov 
utilitza aquesta referència tan for-
ta, un dels poemes més emblemà-
tics del romanticisme? Nabokov re-
ferencia Poe per evocar al seu llibre 
l’amor romàntic del XIX, el més pur 
dels amors; per convertir l’amor 
malalt d’un pederasta en alguna co-
sa estètica i, per tant, valuosa.  

A la novel·la de Kenzaburo Oé la 
protagonista és Sakura, una actriu 
japonesa mundialment famosa 
que es va quedar òrfena de petita 
i ha viscut sempre tutelada per un 
senyor més gran que ella, que 
s’acabarà convertint en el seu ma-
rit. Aquest tutor és qui li farà reco-
nèixer la seva bellesa i l’animarà a 
fer-se actriu i promourà la seva 
carrera des de petita; vestint-la, 
ajudant-la a actuar i fent-li fotos. 
I, retorçada referència, serà 
aquest mateix tutor qui anima Sa-
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kura a fer una pel·lícula sobre An-
nabel Lee, en què ella interpreta la 
nena. Una nena que ens farà fer-
nos les mateixes preguntes que les 
del poema: ¿La nena Sakura i la ne-
na Lee són objectes d’amor sexu-
al o només de tendresa?; ¿El seu 
tutor està jugant al mateix joc que 
Humbert: l’estètica li serveix d’es-
cut per al seu amor pederasta? 
Aquestes són les preguntes que 
creen la novel·la, que parla sobre 
l’inacabable debat dels límits de 
l’art. Però Oé també parla sobre 
l’amor i les seves dependències. 
Sembla que ens vulgui dir, com 
T.S. Eliot, “We only live, only suspi-
re, / consumed by either fire or fire” 
[“Només vivim, només sospirem, / 
consumits per un foc o altre”].   

Complexitat i precisió 
El llibre funciona construint-se de 
referència en referència; com un 
teixit d’influències i deutes entre 
literatura, cinema i música. Amb 
una ambició enorme (parlem d’un 
premi Nobel), Oé s’utilitza a ell 
mateix com a personatge per nar-
rar la seva història, que s’inicia ai-
xí: un Oé ancià passeja amb el seu 
fill malalt quan es troba Komori, 
un productor de cinema amb qui 
havia treballat per fer una adapta-
ció cinematogràfica de Michael 
Kohlhaas, de Heinrich von Kleist. 
A partir d’aquesta trama es reme-
mora el procés de gravació de la 
pel·lícula i el triangle que formen 
Oé, Komori i Sakura com a perso-
natges principals.   

Aquesta novel·la és un mecanis-
me complexíssim i precís; tot està 
construït amb un detallisme i una 
precisió extremes. La informació 
se’ns va donant amb comptagotes, 
perquè a poc a poc puguem formar 
una història en què cada anècdota 
compta i cada gest està intercon-
nectat. Oé fa en aquest llibre una 
exagerada exhibició d’erudició (pe-
rò no de pedanteria). Perquè, a dife-
rència del que passa amb molts es-
criptors cultíssims, Oé és sempre 
molt conscient de ser un novel·lis-
ta i no un catedràtic. I sap, per tant, 
que la seva erudició ha de jugar sem-
pre a favor de la novel·la. “La lectu-
ra és una mena de conversa sofisti-
cada”, diu Gonzalo Torné. No se 
m’acut un exemple més adequat per 
il·lustrar la frase.✒

Tom King, un exa-
gent de la CIA ex-
pert en operacions 
antiterroristes, és 
el guionista de mo-
da als Estats Units. 
Va cridar l’atenció 

dels lectors i la crítica a la seva etapa a 
Grayson (DC), un personatge de l’òrbi-
ta batmaniana que va escriure a quatre 
mans amb Tim Seely. En l’actualitat és 
l’ànima d’una de les millors sèries de 
superherois del moment, La Visión 
–un còmic de Marvel molt recomana-
ble fins i tot per als que no els agrada 
el gènere– i el guionista de la capçale-
ra principal de Batman, col·lecció en 
què va substituir amb èxit Scott 
Snyder després d’una llarguíssima eta-
pa. Però la seva obra més personal fins 
ara és El sheriff de Babilonia, converti-
da en una de les sèries estrella de l’edi-
torial Vertigo. King ha creat un còmic 
policíac, ambientat a Bagdad uns me-
sos després de la derrota de Saddam 
Hussein, que impacta per la barreja 
perfecta de relat detectivesc i retrat de 
la cínica realpolitik que van patir els 
iraquians durant la invasió nord-ame-
ricana. El protagonista, Christopher 
Henry, és un expolicia que és al país 
entrenant el nou cos policial i que aca-
barà investigant l’assassinat d’un dels 
seus reclutes. L’acompanyen en la re-
solució del cas la Sofía –una iraquiana 
criada als Estats Units– i el Nassir, un 
ambigu policia veterà de Saddam. Amb 
aquests tres personatges, King cons-
trueix un relat clàssic que enganxa des 
de la primera pàgina.✒

Tot el que 
amaga un crim 
al Bagdad 
post-Saddam
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