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Finalment te-
nim a l’abast una 
antologia gene-
rosa de l’obra 
poètica d’un po-
eta gairebé se-
cret, que dema-

nava a crits una presència editori-
al que fes cabal del seu relleu. 
Muntané, que ja no és de la prime-
ra volada –és del 1956–, és un ho-
me de cultura, polifacètic: escrip-
tor, sociòleg, docent, periodista i 
gestor cultural, àdhuc traductor 
d’autors tan rellevants com Cyril 
Collard o Pascal Quignard. L’apa-
rició de l’antologia en aquest for-
mat no deixa de ser singular, ja 
que l’obra la signa el seu amic i an-
tòleg Vicenç Llorca, també home 

Si no em tinguessis pres ran d’un bassal de tinta
de lletres de llarga trajectòria, que 
és qui prologa el llibre i n’ha fet la 
tria com a curador de l’edició. En 
el “pròleg introductori” Llorca ex-
plica els orígens de la seva amistat 
amb el poeta i es remunta a un ide-
al de joventut: “Canviar el món i 
transformar la societat catalana a 
través de la poesia”.  

Llorca proposa una lectura cro-
nològica, i això vol dir trenta-sis 
anys de poesia, nou títols i tres-
cents poemes publicats en forma 
de llibre. Dona també compte dels 
ressons nerudians del títol del re-
cull, i cita una obra que ha passat, 
potser, massa desapercebuda: l’as-
saig crític de la professora Júlia 
Ferrer sobre l’obra de Miquel-Llu-
ís Muntané, La literatura o el sen-

que d’indagació”. Hi ha una evo-
lució estilística evident al llarg 
del temps que li fa agusar la llen-
gua i trempar una ironia molt re-
finada. L’escrupolositat, que es 
manifesta des del primer poema, 
el porta, a partir d’El foc i la fron-
tera, cap a altres dimensions, amb 
ecos de Guerau de Liost però al-
hora d’Espriu i Pere Quart. I 
Kingsley Amis. Però què seria 
d’un poeta sense versos memora-
bles? Guaiteu: “No hi fa res que 
l’angoixa / em maduri les notes / 
del càntic que destil·lo”, o bé: 
“Ombres endins / els sexes es 
premien contra un silenci / impe-
netrable i secular”. Muntané ar-
riba a dir que podria “fondre l’or 
dels versos”. Enhorabona.!
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tit de la vida (Emboscall, 2016). En 
la presentació fa pocs mesos a la 
Casa del Llibre dos poetes-profes-
sors conspicus, Jordi Virallonga i 
Jordi Julià, juntament amb Llorca 
i el mateix l’autor, van ser molt 
perceptius, i des de diversos an-
gles, respecte de la poètica de 
Muntané, descobrint-ne vessants 
inconeguts.  

Ha seguit la divisa que cita del 
gran Feliu Formosa: “Buscar els 
orígens i trobar les formes”, que 
rebla en el vers “–tot el que no és 
precís es bat en retirada”. Efec-
tivament, Muntané és el poeta de 
la precisió, de la solta, de l’aferra-
ment expressiu de la complexitat 
del real. Txema Martínez diu que 
és “un poeta de constatació més 

Entre els nom-
brosos productes 
editorials que ge-
nera el món del 
periodisme, un 
dels més interes-
sants és el llibre 

del corresponsal. Quan torna d’una 
destinació, el periodista estrella po-
sa en escrit les seves vivències, en tí-
tols que poden tenir tons diversos, 
des de l’anàlisi sociològica de la so-
cietat en qüestió fins a les guies tu-
rístiques plenes d’anècdotes, o bé 
en volums més formals, cròniques 
destinades a recollir l’evolució polí-
tica i analitzar l’activitat presiden-
cial d’aquells anys a París, Londres 
o la capital que sigui.  

El desembre del 2014, quan es va 
saber que el periodista Sergi Vicen-
te dirigiria BTV, els espectadors de 
TV3 van viure un petit dol en veure 
que el seu corresponsal a la Xina tor-

Els anys xinesos
nava a Barcelona després de dotze 
anys compartint taula cada dia amb 
ells, com aquell qui diu. Ara Vicen-
te presenta Xina Fast Forward, un 
voluminós recull dels seus anys xi-
nesos, i ho fa anant de l’anècdota a la 
categoria i construint un recorregut 
cronològic que va més enllà de 
l’aplec de batalletes. També s’ha de 
dir que el llibre és fascinant perquè 
fascinant és l’objecte d’estudi, un pa-
ís que en pocs anys ha aconseguit 
canvis que a la resta del món han tri-
gat dècades, i ha pagat al mateix 
temps un preu molt car per aquesta 
modernització hiperaccelerada.  

El relat de Vicente combina les 
peripècies personals amb els grans 
esdeveniments polítics però, sobre-
tot, compta amb una mirada social 
i cultural empàtica amb la societat 
xinesa que s’agraeix. Hi descobrirem 
que Vicente arriba al país per fer-hi 
de professor, i no és fins al cap d’uns 
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mesos, durant la crisi de la grip avià-
ria, que comença a fer de correspon-
sal per a TV3, i es converteix així en 
el primer periodista de l’Estat ins-
tal·lat permanentment a Pequín. De 
fet, algunes d’aquestes anècdotes la-
borals, com els problemes per envi-
ar les cròniques abans de l’internet 
d’alta velocitat i les constants engan-
xades amb les autoritats, que sovint 
el cridaven a comissaria, permeten 
reflexions profundes sobre l’ofici del 
periodista, perquè un corresponsal 
estranger a la Xina és una arma de 
doble tall: per una banda pot denun-
ciar desigualtats i posar el focus en 
problemes que la premsa i el règim 
s’esforcen a amagar i, per l’altra, po-
den perjudicar aquells activistes i 
ciutadans que s’atreveixin a parlar-
hi, que sovint acabaran empresonats 
pel simple fet d’haver concedit l’en-
trevista, acusats de posar en perill la 
seguretat nacional.  

Al costat de capítols obligatoris, 
com el dedicat al Partit Comunista 
Xinès –Tiananmen com una opor-
tunitat perduda, i qui sap si irrepe-
tible, per acostar el país a la demo-
cràcia– i el que explica la magnitud 
del terratrèmol de Sichuan, tan im-
pactant que t’obliga a parar de llegir, 
hi trobarem també disquisicions so-
bre el menjar xinès –l’autor acaba 
cansat de restaurants on et venen 
gat per llebre, mai més ben dit– i so-
bre el pas del Made in China a con-
vertir-se en el país més àvid per con-
sumir del món. L’autor recull la pa-
radoxa que, en temps de Trump i el 
replegament que suposa el seu Ame-
rica first, la Xina s’estigui convertint 
en l’abanderat de la globalització 
econòmica i l’obertura dels mer-
cats, mentre el seu gegantí mercat 
interior continua tancat i barrat per 
a aquells que no se sotmetin al con-
trol governamental, com passa amb 
Google i Facebook. Precisament 
aquest ferri control tecnològic dona 
lloc a una de les parts més temibles 
del llibre, la que explica el “sistema 
de crèdit social” que impulsa ara el 
govern de Xi Jinping, i que perme-
trà tenir controlada la ciutadania al 
mil·límetre, monotoritzant milers 
de dades i càmeres de seguretat per 
saber si paguen les factures, es colen 
al metro o passen massa hores ju-
gant amb el mòbil, una distopia que 
fa pensar en els capítols més esgar-
rifosos de Black Mirror.!

Si algú es pensava 
que amb el Géne-
sis de Robert 
Crumb ja estava 
tot dit en l’àmbit 
dels còmics bíblics 
anava ben errat. El 

guionista Jason Aaron i el dibuixant 
R.M. Guéra, l’equip creatiu de Scal-
ped –una de les millors sèries de Ver-
tigo–, també han trobat en els textos 
sagrats la inspiració i el protagonis-
ta de la seva nova proposta, Los mal-
ditos. Com que són addictes al noir, 
la tria no podia ser més coherent: Ca-
ín, el primer assassí de la història, 
condemnat per Déu a vagar eterna-
ment per un món apocalíptic post-
Paradís per haver matat el seu germà 
Abel. En aquest primer volum, Caín 
busca un gegant perquè el mati i 
s’acabi així la seva maledicció divina. 
En el seu periple es convertirà en ene-
mic d’un altre personatge bíblic, Noè, 
aquí el cap brutal d’una tribu que es 
pensa que serà la salvació de la huma-
nitat i de tota la creació. El món pre-
històric i abandonat per Déu que ima-
ginen els autors és un erm per culpa 
del crim de Caín, un lloc hiperviolent, 
sense llei, ple de monstres i de salvat-
ges amorals que fan el que sigui per 
sobreviure. L’estil barroc i una mica 
gore de Guéra il·lustra a la perfecció el 
dur relat d’Aaron, guionista d’una de 
les altres sèries imprescindibles del 
moment, Paletos cabrones. En l’apar-
tat artístic també destaca la feina de 
la colorista Giulia Brusco, que ja com-
pletava l’equip de Scalped.!

El món 
apocalíptic en 
què no volia 
viure Caín  
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