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Hàbits  
de consum
La revista Compra Maestra, editada 
per l’Organització de Consumidors 
i Usuaris (OCU), tracta un tema ben 
interessant en el número de desem-
bre: el costum cada cop més elevat 
que cadascú es faci la pròpia progra-
mació audiovisual. Aquesta nova ac-
titud es reflecteix en un canvi d’hà-
bits que afecta directament la mane-
ra de fer, diguem-ne, tradicional. Ai-
xí, l’enquesta de l’OCU mostra que 
un 35% de persones van menys al ci-
ne o a concerts, un 71% menys com-
pren pel·lícules, sèries o música en 
format dur (físic), i un 67% menys 
veuen la televisió tradicional. 

I els llibres? I l’hàbit de lectura? 
Ni ho esmenten. És a dir, poc et pot 
fer canviar un hàbit nou un d’antic, 
si aquest no existeix. Això és el que 
se’n desprèn. A la pregunta “Què ha 
deixat de fer a causa dels nous hà-
bits de consum audiovisual?”, res-
ponen: “Vaig menys al cine”, “Vaig 
menys al teatre”, “Veig menys la te-
le tradicional” (per cert, també di-
uen: “Piratejo menys”). Ningú diu: 
“Llegeixo menys”. ¿Això vol dir que 
l’hàbit de llegir, fort com un roure, 
no se’n veu afectat? Tant de bo. Pe-
rò molt ens temem, com dèiem, que 
no se’n veu afectat perquè no hi és. 
La xarxa és addictiva. 

Històries mundials 
No es pot tancar l’any sense recordar 
una de les novetats més importants 
de la indústria editorial de casa nos-
tra d’enguany: la monumental Histò-
ria Mundial de Catalunya, publicada 
per Edicions 62 aquest novembre, 
sota la direcció de Borja de Riquer. 
Consta de dotzenes d’articles signats 
per dotzenes d’historiadors i espe-
cialistes. És un altre format, amb in-
tenció divulgativa, per explicar la his-
tòria: cronològicament però a base 
de focalitzar les èpoques en centres 
d’interès. De manera que no s’expli-
ca tot, sinó parts, conceptes impor-
tants de l’esdevenir històric, apli-
cant-hi, a més, metodologia i concep-
ció contemporànies. Per exemple, 
dels temps antics, se’ns en parla des 
del concepte de la multiculturalitat.  

Es tracta d’evitar la manera tra-
dicional d’explicar la història, amb 
moltes dades i poca profunditat. El 
títol és pretensiós, però explicable 
coneixent la procedència francesa 
del model. Un gran projecte editori-
al bellament editat de gairebé 1.000 
pàgines que, com altres vegades, no-
més pot afrontar una editorial com 
Edicions 62 i del qual, més enllà de 
la confrontació comercial, hem 
d’estar orgullosos.!
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Tots tenim dies 
bons i dies dolents, 

però hi ha trucs per su-
perar aquests últims. 
La protagonista de 
Lluny, ben lluny d’aquí 
explica, amb una narra-
ció carregada de poesia, 
com s’ho fa per comba-
tre les pitjors emoci-
ons. Les il·lustracions 
de Sang Miao omplen el 
relat de detalls visuals.

Lluny, ben 
lluny d’aquí 
R. WOODWORTH 
Zorro Rojo
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Amb El futur. Po-
esia de la inexpe-
riència, el poeta 
Jaume Munar 
(Felanitx, 1982) 
s’ha proposat agi-
tar les cabaloses 

aigües de la poesia catalana, sovint 
massa ensopides per culpa del co-
foisme. Per fer-ho, ha recorregut al 
gènere del pamflet.  

Això vol dir que el llibre és provo-
cador i programàtic, que hi prevalen 
les declaracions contundents i unívo-
ques per sobre de les reflexions pon-
derades i els matisos, que els veredic-
tes fulminants hi són molt més habi-
tuals que els interrogants i les explo-
racions dubitatives, i que el conjunt 
es caracteritza per un to de reprova-
ció excitada, per un ritme accelerat 
que no admet reformulacions i per un 
desplegament d’idees combatiu i ma-
ximalista. És de la seva naturalesa 
pamfletària d’on provenen les virtuts 
del llibre. I les seves mancances. Des-
taquen els severs diagnòstics socio-
literaris de Munar, que desmunta 
l’eufòria que des de fa una quinzena 

Un pamflet per agitar  
la poesia catalana 

d’anys ha agombolat el món de la po-
esia catalana. Contra la idea que asso-
cia la proliferació de recitals poètics 
i l’elevat nombre de llibres de poesia 
editats amb la bona salut del gènere, 
Munar ve a dir –com alguns portem 
anys dient, d’altra banda– que tota 
aquesta sobreabundància lírica no ha 
estat gaire cosa més que un festival 
d’autocomplaença instigat i aprofitat 
per una minoria endogàmica i soro-
llosa: “La torre literària que semblen 
haver aixecat –escriu– no és més que 
polseguera”. 

També carrega contra un sistema 
de premis “que no guardona obres li-
teràries sinó quotes de poder i àre-
es d’influència mediàtica” –el repar-
timent de prebendes i l’intercanvi de 
favors i de lloances entre amics i 
companys de capelleta– i contra el 
que ell anomena “l’autopromoció 
per persona interposada”, és a dir, el 
cas d’aquells escriptors que fan ser-
vir la reivindicació d’un autor més 
veterà o ja difunt per donar-se a co-
nèixer a ells mateixos. A grans trets, 
tot el que diu Munar és lúcid i raona-
ble. El problema és que no posa 

exemples concrets i no diu noms, 
la qual cosa desactiva en bona me-
sura les crítiques i n’esmussa la 
capacitat correctora. 

Dos tipus de poesia 
És quan parla pròpiament de poe-
sia, amb tot, allà on el llibre pateix 
més per culpa de la seva condició 
de pamflet. Recorrent als seus co-
neixements de poesia, de filoso-
fia i d’economia –té el cervell ben 
moblat i escriu bé–, Munar distin-
geix entre dos tipus de poesia: la 
poesia de l’experiència, que se-
gons ell és la que treballa a partir 
dels sentiments del “jo romàntic” 
del poeta, la qual és previsible i in-
ofensiva perquè es limita a refer 
nostàlgicament el passat; i la po-
esia de la inexperiència a què fa re-
ferència al títol, que per a l’autor 
és la que cal escriure perquè és la 
que transgredeix i la que permet 
superar-nos i ampliar el coneixe-
ment. Entre els seus models hi ha 
Rilke, Eliot, Celan i Bauçà. 

Pamfletari, Munar sosté la se-
va argumentació sobre diverses 
trampes. Caricaturitza la poesia 
de l’experiència –com si tota fos 
sentimental i convencional–,  
mentre  que idealitza la poesia 
del coneixement –com si no n’hi 
hagués de banal, presumptuosa 
i saturada de clixés–, limita el 
concepte de coneixement a un de 
tipus filosòfic i abstracte –com si 
no n’existissin de tipus moral, 
emotiu i afectiu–, dona per fet 
que el passat és una cosa tancada, 
vella i estàtica –obviant que sem-
pre està en construcció i reno-
vant-se– i que el futur és sempre 
obert i nou –sense tenir en comp-
te que sovint és el resultat de ter-
ribles inèrcies i penoses rutines–, 
i vaticina la mort del “jo romàn-
tic”, cosa sorprenent en un perí-
ode històric en què el “Jo” viu 
una inflació colossal a causa de 
l’efervescència de les xarxes soci-
als. ¿Això vol dir que El futur és 
un llibre negligible? No. Aques-
ta mena de llibres s’han de valo-
rar pels debats que enceten més 
que per les conclusions a què ar-
riben i les veritats que revelen. 
Agosarat i meritori, el pamflet de 
Munar fa el fet.!

EL FUTUR 
JAUME MUNAR 
ADIA EDICIONS 
79 PÀG. / 12 ! 
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La directora teatral 
Katie Mitchell, una 

de les referències de l’es-
cena internacional, des-
grana en aquest manual 
les pautes per construir 
un bon espectacle. Mit-
chell ressegueix des de 
les idees per arrencar un 
text dramàtic fins a les 
regles bàsiques dels ac-
tors i com fer balanç des-
prés d’una funció.

L’ofici de 
dirigir 
KATIE MITCHELL 
Angle 

ASSAIG

Kevin Barry, autor de 
Ciutat de Bohane, 

reuneix en aquest recull 
alguns dels seus millors 
relats. Narrat amb un 
humor vandàlic, el llibre 
aplega històries d’escrip-
tors frustrats, joves tur-
mentats, famílies disfun-
cionals i obscurs encan-
taments que construei-
xen un ventall de relats 
sobre amor i crueltat.

Fosca des-
cansa l’illa 
KEVIN BARRY 
Raig Verd
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