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Al nivell  
dels Estats 
Units 
Sempre ens han bombardejat en el 
sentit que les coses que passen als 
Estats Units acaben arribant a casa 
nostra entre deu i vint anys més tard. 
Si més no, la intensitat de determi-
nats fenòmens, sobretot pel que fa 
a cultura, moda, entreteniment etc., 
la cosa és bastant evident. Doncs bé, 
resulta que ara mateix, un observa-
dor imparcial podria veure com hi ha 
un índex en què nord-americans i 
catalans convergeixen clarament: el 
de vendes de lectors electrònics i, no 
cal dir-ho, del producte que necessi-
ten per funcionar, els llibres digitals. 
El fenomen ha anat molt lent a casa 
nostra. Per contra, als Estats Units 
ha vist l’ascens, l’estabilització i la 
progressiva caiguda fins als nostres 
dies (que viuen una altra estabilitza-
ció, però ara ja a la baixa). Ells han fet 
el circuit sencer i nosaltres ens hem 
quedat aturats al principi; per tant, 
sense voler-ho, no trigarem gaire a 
poder dir que estem al seu nivell. A 
casa nostra hi ha editorials que ja no 
veuen necessària la inversió en el lli-
bre digital, per petita que sigui. Exi-
geix una mínima infraestructura i, 
vistos els resultats, opten per no ofe-
rir-lo quan fa relativament poc es 
donava per descomptat que l’edició 
en paper anava acompanyada auto-
màticament de la digital. 

Lectors electrònics, ‘kaput’ 
Ja no és així. Això, no cal dir-ho, pe-
nalitza els lectors que, romanticis-
mes a part, necessitaven de debò els 
llibres digitals (persones amb pro-
blemes de manipulació, amb  
problemes de visió, etc.). Però el ne-
goci és el negoci. Encara recordem 
aquelles prediccions, encara no fa 
deu anys, d’agents literaris i editors 
en el sentit que el llibre de paper es-
tava fatalment destinat a convertir-
se en un article residual, gairebé un 
objecte de regal, mentre que l’hàbit 
lector es mantindria –i fins i tot aug-
mentaria, es creien que captarien 
les joves generacions– gràcies a 
l’edició digital. I bé, no ha sigut ai-
xí. I als que no necessitem ni volem 
llegir gràcies a un lector electrònic, 
no ens apassiona tampoc saber que 
aquests dispositius puguin arribar a 
desaparèixer. El que és evident és 
que el llibre de paper, a casa nostra, 
ha mantingut l’hegemonia. I el que 
voldríem és que, en paral·lel, no dei-
xés d’haver-hi llibre digital, encara 
que arribés gràcies a altres disposi-
tius electrònics.✒

LLUÍS A. 
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Charles Bukowski, 
un dels poetes 

nord-americans més 
populars de la segona 
meitat del segle XX, tor-
na a les llibreries amb 
Amor, un poemari tra-
duït al castellà per Abel 
Debritto. Hi apareixen 
l’egoisme, el narcisisme, 
la passió, el misteri i la 
tristesa. També la força i 
el seu poder redemptor.

Amor 
CHARLES 
BUKOWSKI 
Visor

ARAL’APARADOR

POESIA

D’un poeta, el pri-
mer que dema-
nem és que sigui 
fetiller de llen-
guatge, faedor de 
figures, fogoner 
d’espurneigs; un 

regenerador de la vida imatgística i 
metafòrica. Tot això ho tenim amb 
Maria Cabrera, i molt més. Recordo 
l’adquisició d’aquell Jonàs primicer, 
en un temps en què jo feia de Jonàs 
en el Nabí carnerià pels escenaris, i 
me’l sabia tot de cor. Allò fou un bon 
auguri. La lectura de La ciutat cansa-
da deixa un regust malenconiós de 
deseiximent, dickinsonià (se suposa 
que les peces signades a Amherst hi 
tenen alguna cosa a veure...), un ba-
tec somort que malda per sobreviu-
re davant de les contrarietats de la 
realitat (l’eròtica, la psíquica, la ci-
vil). La “ciutat mala”, que és Barce-
lona, sembla un lloc d’amor-odi, un 
espai d’intensitats variables. Les tri-
bulacions d’una dona jove interro-

El verí  
de la salmòdia

gant-se sobre les coses més pures i 
més bèsties, i escrutant l’horitzó de 
les seves esperances i dels seus an-
hels, sembla un lloc de trànsit que a 
voltes es fa intransitable, i a voltes és 
pura correntia. I els vertígens i bui-
dors d’un cor que combat amb espa-
sa i escut de paraules les giragonses 
del desig són d’allò més densos i 
punxeguts. Una llengua afuada i 
candent, actualíssima, que mastega 
la tradició per inventar un llenguat-
ge poètic singular, amb parentius 
evidents.  

L’endreça ens ajuda a situar 
l’obra en el mapa: a part de les figu-
res tutelars (Maragall, Rodoreda, 
Carner, Bauçà, Bernhard, Boris Vi-
an, Vinyoli “i el verb que totes les 
parts m’ascla de la Víctor Català”), hi 
ha la lluminosa Blanca Llum Vidal, 
la trempada Dolors Miquel i el sorti-
ller Enric Casasses, un trident de po-
tències claroses. Dels joves, Cama-
cho Grau, Xavi Grimau, Maria Sevi-
lla, i l’incomparable Rubén Luzón, 

que li dona l’epígraf que després 
ella emprarà en un poema, i que, 
d’alguna manera, fa de divisa: 
“que aquell llibre que jo havia 
d’escriure, / vagina amunt, fins a 
abastar la gola”. És a dir, allò que 
neix de l’entranya ha d’arribar 
amunt fins a la gola per fer-se veu 
i fer-se paraula. I ha de ser escrit, 
i ha de ser dit. Una poètica entra-
nyable, en el sentit més literal i 
precís del mot, tal com el defineix 
el DIEC (per tant, potser la cur-
siva a l’adjectiu hi és sobrera): 
“Que causa un sentiment o un 
afecte molt pregon, molt íntim”. 

Una flor seca al cor d’un llibre 
Qui troba una flor seca al cor d’un 
llibre (Postcard from the North, I 
/ Qui de vosaltres) és un lector 
d’un llibre llegit. I què som nosal-
tres, fills del XXI, sinó hereus d’un 
llarguíssim palimpsest amb el 
qual hem de pactar per no envellir, 
cuidant de no entrar en l’angoixa 
mallarmeana d’haver llegit tots 
els llibres... (la picada d’ullet de 
Cabrera a Culpes o fisiologia d’un 
cor: “...al Proust que mai no has lle-
git... al Freud que mai no has en-
tès...”). Tan esponerosa és Safo 
com la Miquel, tan ufanós és Ho-
mer (de qui cita Cabrera la bella 
dita, girada per Carles Riba, “per-
què hi hagi cançons per als homes 
a néixer”) com en Casasses. I és ai-
xí com ho veu i com ho vol la poe-
ta, perquè ella, a diferència de la 
gent de la citació de Juli Vallmit-
jana (“Pel carrer només hi passa 
gent que no es fixa en les coses”), 
es fixa en tot, i el tot el fixa en mots, 
sovint amb alambinades figures, 
amb un viver d’imatges i metàfo-
res, de vegades de lirisme corpre-
nedor: “Però camí enllà, cadascú 
encimbellant-se en el seu jo, de 
cua d’ull vaig veure com ens seguia 
pels marges el primer estremi-
ment de les dàlies”, el bell poema 
en mallorquí, l’esplèndid “això del 
patir / és com / badar magranes / 
és com / treure’n robins”, o això, 
que hauria pogut també donar tí-
tol al llibre: “La perfecta indife-
rència del celatge devorat per les 
gavines”. I amb l’últim vers la cla-
va: “Espero la flauta dolçament 
imbècil de l’amor”.✒
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CRISTINA CALDERER

Publicat a finals dels 
anys cinquanta, en 

aquest tractat Alexandre 
Cirici sistematitza i or-
ganitza tota la producció 
artística catalana. L’au-
tor, que entén el fet es-
cultòric com un diàleg 
entre l’home i la matèria, 
relaciona les obres amb 
el medi en un text que és 
un clàssic de la història 
de l’art del país.

L’escultura 
catalana 
ALEXANDRE CIRICI 
Quaderns Crema

ASSAIG

Mario Satz constru-
eix un nou univers 

ple de personatges mà-
gics. El protagonista del 
relat és un noi de Casa-
blanca amb un dit prodi-
giós. El seu tiet, un home 
avar i envejós, el perse-
guirà per terra i mar amb 
l’objectiu de prendre-li 
aquesta joia. El noi hau-
rà de fugir acompanyat 
d’una ocarina blava.

L’ocarina 
blava 
MARIO SATZ 
Babulinka
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