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L’any 1975, un Jo-
sep Cots acabat de 
sortir de la facultat 
inaugurava la lli-
breria Documenta 
a Ciutat Vella. No 
sabem si llavors ja 

duia l’emblemàtic corbatí que l’ha 
convertit en un dels llibreters més ca-
rismàtics de Barcelona, però el que sí 
que sabem és que Jordi Garcés va ser-
ne un dels primers clients perquè hi 
tenia l’estudi d’arquitectura a tocar. 
Des de llavors, Garcés i Cots han man-
tingut una relació de llibreter-client 
durant 40 anys, construïda a base de 
centenars de “converses de taulell”, 
un gènere que s’està perdent i del qual 
Cots és un dels darrers grans virtuo-
sos. Encara són a temps de compro-

Converses de taulell
var-ho si s’acosten a la Documenta 
(ara a Pau Claris) i li treuen un tema: 
comptin que la faran petar una bona 
estona, aturant-se, això sí, cada vega-
da que cal aconsellar un client o des-
patxar-lo a caixa.  

Dels milions de converses que Cots 
ha mantingut durant dècades d’ofici, 
l’any 2015 va decidir que calia immor-
talitzar les que mantenia amb l’arqui-
tecte Garcés –fill del poeta Tomàs Gar-
cés i pare de la filòsofa Marina Garcés– 
i Autoretrat de Jordi Garcés és el resul-
tat de mesos de xerrades, on abando-
naven el peu dret del taulell pel sofà i 
una gravadora. Estructurat en capítols 
que abasten cadascuna d’aquestes en-
trevistes, però amb Cots eliminant-se 
del text final, el resultat és un monòleg 
on Jordi Garcés explica la seva vida, 

timentals. L’ofici de l’arquitecte tam-
bé protagonitza, en menor mesura, el 
text, amb reflexions interessants fruit 
d’una carrera d’èxit i d’anys de docèn-
cia: coneixerem les seves obres prime-
renques, projectades amb Sòria al 
menjador de casa, i també els grans 
projectes dels darrers anys, com les fa-
buloses estacions brutalistes de la línia 
9 (si no les han vistes, facin el favor 
d’agafar el metro i plantar-s’hi!). Però 
les reflexions profundes són escasses 
al costat de tants fets i gent, i els matei-
xos interlocutors en són conscients i 
ho reconeixen en diverses ocasions: 
“No pot ser que anem penjant anècdo-
tes com aquell qui penja cireres”. Així 
i tot, entre l’instint digressiu de Garcés 
i la tafaneria de llibreter de Cots, de ci-
reres ens en fem un bon tip.!
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plena de trobades i anècdotes amb la 
flor i nata de la cultura barcelonina, la 
Gauche Divine i el món dels estiue-
jants a Cadaqués i el Port de la Selva. 
En aquest llibre, l’anglicisme name 
dropping queda curt: són centenars, 
els noms de persones citades, ja sigui 
als primers capítols d’una infantesa 
plena de contactes culturals amb es-
criptors, músics i artistes, tots amics 
del pare poeta, passant pels companys 
d’ofici, des del seu primer soci, Enric 
Sòria, fins a mentors i amics com els 
arquitectes Oriol Bohigas, Ricard Bo-
fill, José Antonio Coderch o Federico 
Correa. Garcés també narra un parell 
de trobades amb Dalí i dues visites 
frustrades a Josep Carner i Josep Pla, 
i comparteix records de la Caputxina-
da i de les seves diverses relacions sen-

Quan es parla del 
poeta Ted Hu-
ghes (1930-1998) 
sempre s’acaba 
parlant de Sylvia 
Plath, la poeta 
nord-americana 

amb qui va tenir dos fills, que 
Hughes va deixar per una altra dona 
i que, deprimida, el 1963 es va suï-
cidar amb gas a la cuina de casa seva 
mentre els fills dormien a l’habita-
ció. No es parla tant, en canvi, d’As-
sia Wevill. Era la dona amb qui 
Hughes va ser infidel a Plath i per 
qui va abandonar-la. El 1969, Wevill 
també es va suïcidar (i també amb 
gas, i va matar amb ella la filla que 
tenia en comú amb el poeta). 

Va ser entremig d’aquestes dues 
tragèdies que Hughes va escriure 
(entre 1966 i 1969) la que ell mateix 
considerava la seva obra mestra, 
Corb. De la vida i les cançons del 

Les desgràcies  
i els deliris d’un corb

Corb, un llibre al·lucinat, meditatiu, 
genesíac i fúnebre. “Negre era l’ull 
inexistent / negra la llengua de dins 
/ negre era el cor / negre el fetge, ne-
gres els pulmons...”: així comença el 
llibre, amb aquesta admonició, o 
aquest vaticini de tenebres. 

Corb és un llibre que no es pot lle-
gir sense tenir en compte les cir-
cumstàncies en què va ser escrit. El 
projecte inicial de Hughes era enca-
ra més ambiciós del que deixa veu-
re la versió publicada, i això que su-
pera el centenar de pàgines, consta 
de més de seixanta poemes i funci-
ona com un ric i poderós entramat 
entre narratiu i poètic. Havia de ser, 
però, encara més extens i complet. 
Des del punt de vista narratiu –cen-
trat en el periple del personatge del 
Corb a través d’un univers natural i 
cultural que li és hostil–, és cert que 
l’obra sembla inacabada. La falta de 
rodonesa i cohesió, però, és cohe-
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rent amb la paleta de desconcerts, 
sofriments, violències, neguits i an-
goixes del llibre. 

Un inevitable alè shakespearià 
Si Hughes no va realitzar l’obra tal 
com l’havia concebuda, va ser per-
què les morts de la dona i la filla van 
estroncar-li la creativitat. Res d’això 
no vol dir, però, que se’n pugui fer 
una lectura literalment biogràfica. 
És una poesia massa hermètica per 
interpretar-la d’una manera directa 
o lineal. Faula simbolista, narració 
al·legòrica, rondalla tel·lúrica i cant 
poètic que ha quedat fet miques des-
prés de xocar contra l’absurd del 
món, Corb és ple d’imatges de la na-
turalesa, tocades per una vena oníri-
ca i impulsades per una força irraci-
onal. Tot això és complementat per 
un centrifugat de referències que 
van des de la Bíblia fins a la poesia 
medieval, passant pels clàssics grecs, 
per figures de la cultura pop com 
Minnie Mouse i per un inevitable alè 
shakespearià. Hughes va dir que en-
tre les seves influències hi havia po-
etes coetanis de l’Europa de l’Est 
com Zbigniew Herbert. Potser. Jo hi 
detecto l’empremta d’alguns simbo-
listes francesos, una bromosa obscu-
ritat hereva de Gérard de Nerval i 
una morbositat eufòrica que potser 
ve de Jules Laforgue. 

És intel·ligent i fecund donar sor-
tida a un material molt íntim d’una 
manera aparentment impersonal, 
narrativa i intel·lectualitzada. 
Hughes, aquí, es vessa sobre la pàgi-
na transfigurant els seus dolors, 
pors i desigs en una seqüència d’es-
cenes i en una cascada d’imatges 
que commouen o intimiden pel que 
expressen, no pel que representen o 
expliquen. En aquest sentit, el llibre 
fa pensar en una mena d’escriptu-
ra automàtica que s’hagués autoim-
posat d’usar de manera recurrent 
una sèrie de símbols, paraules i mo-
tius, cosa que homogeneïtza el con-
junt sense fermar-lo a un sentit uní-
voc o explícit. 

Suggerent i feridora, Corb és con-
siderada una de les obres centrals 
de la poesia anglesa de la segona 
meitat del segle XX. L’excel·lent edi-
ció que n’ha fet Lleonard Muntaner 
Editor, amb un pròleg de Francesc 
Parcerisas i una meritòria traducció 
de Núria Busquet Molist, està a l’al-
tura d’aquest prestigi.!

Les tres primeres 
pàgines de la 
quarta entrega de 
la sèrie Gus dei-
xen bocabadat. El 
francès Chris-
tophe Blain des-

plega una coreografia visual frenè-
tica, àgil i harmoniosa sobre l’atra-
cament a un tren de l’Oest. I és no-
més un petit tast de tot el que l’autor 
d’Isaac el pirata (2001-2005) i Quai 
d’Orsay (2010-2011) posa en joc en 
el centenar de pàgines d’aquest cò-
mic que a més de l’alè del western 
desprèn les aromes de les aventures 
portuàries de Jack London i Her-
man Melville.  

Dels tres lladres protagonistes de 
la sèrie, el Gus hi té una presència 
gairebé espectral, el Gratt hi apareix 
com a secundari i el Clem és qui por-
ta el pes de la història; de fet, de les 
històries, perquè Blain combina la 
vida familiar del Clem a San Francis-
co, les escapades per atracar bancs, 
la inquietant relació amb un antic 
dinamiter, la crisi creativa de la do-
na escriptora i l’activitat clandesti-
na de la filla. Tot plegat en una irre-
sistible aventura de dibuix prodigi-
ós i un pèl més clàssica en la plani-
ficació que els tres primers volums. 
Aquest Happy Clem que es gaudeix 
per ell mateix és també una glorio-
sa desfilada de referents a la manera 
de Goscinny, com ara personatges 
amb el rostre de Robert Duvall, Cap-
tain Beefheart, Sterling Hayden i 
Gene Wilder, entre d’altres.!

Una nova 
meravella de 
Christophe 
Blain 
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