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“Jo ja sé que una 
antologia és sem-
pre un error. Er-
ror per al mateix 
antòleg just al 
moment següent 
d’acabar-la, i er-

ror com una casa i sense dissimula-
ció davant de la posteritat (que, al 
seu torn, també s’equivoca)”. 
Aquestes paraules –traduïdes– són 
de Gerardo Diego i formen part del 
pròleg a la cèlebre Poesía españo-
la. Antología (Contemporáneos) de 
1934. Els antòlegs de l’antologia 
que ens ocupa ara, com que són de 
l’ofici, també es curen en salut, i en 
una introducció treballada i raona-
da estableixen els criteris i argu-
menten la tria amb bon coneixe-
ment de causa.  

És important tenir en compte 
que la portadella que obre el cos del 
llibre ens diu “Antologia / Mostra”, 
que és una manera de fer saber que 
segurament s’han deixat poetes, i 
que potser n’han posat alguns que 

Una nova antologia d’unitat agomboladora
faran bona la dita de Gerardo Diego 
sobre les equivocacions de la poste-
ritat. És clar, la poesia potser no és 
una professió sinó més aviat una 
emanació que s’esdevé ara i adés en 
la vida activa de certs subjectes (o, 
si preferiu, una devoció vocacio-
nal). Certament, tenim elements 
objectius (i subjectius) per valorar 
quantitats i qualitats però, al cap-
davall, sabem que hi ha poetes que 
han contribuït a l’art de la poesia 
amb un sol poema, i en tenim que 
han escrit centenars de peces que 
són gotes de desigual intensitat, pe-
rò denses tanmateix, en un oceà 
exuberant. Ningú té la vara de me-
surar perfectament, potser perquè 
la perfecció no existeix. 

A la taula d’en Bernat 
Aquí qui tria mana, i el que sí que no 
podem aplicar és el refrany que diu 
“A la taula d’en Bernat...”, senzilla-
ment perquè són els antòlegs els 
que demanen permís als antologats 
i, per tant, cap poeta ha d’anar a pi-

que va deixar de publicar, però ha-
via sigut premi Carles Riba; o Tere-
sa Costa-Gramunt, que té més de 
vint llibres de poesia publicats, i 
més d’una Flor Natural; o Mari 
Chordà, potser considerada més 
pintora o activista que poeta; o Mi-
quel-Lluís Muntané, poeta de llar-
ga trajectòria, del qual fins i tot 
s’han publicat estudis; Joan Todó 
o Andreu Subirats, reconeguts poe-
tes de les Terres de l’Ebre, o, final-
ment, el singular Pep Rosanes-
Creus, que ha bastit una obra poèti-
ca notable, haurà de resignar-se.  

Jordi Cornudella, a  la presenta-
ció de La Seca al maig, va dir que el 
llibre es pot llegir com un enfilall, 
quasi narrativament, i et vas tro-
bant amb coses que lliguen, i d’al-
tres que no tant, però el conjunt, en-
dreçat cronològicament, crea un 
sentit. Com deia Àngel Carmona a 
la seva magnífica Antologia de la po-
esia social catalana (1970), aquí 
potser també es fa “perceptible 
l’eco unitari d’un càntic català”.!
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car cap porta. Altra cosa és que al-
guns vulguin exigir contracte o, 
com a mínim, la cortesia de rebre el 
llibre com a obsequi, perquè, natu-
ralment, el llibre és una mercade-
ria, i hi han col·laborat molts au-
tors, encara que sigui de manera 
testimonial, amb un sol poema. 
Aquesta configuració de l’antologia 
també ha suscitat conceptes com 
directori, llistat, guia, que podem 
llegir com a denigradors, o no. 

Hi ha qui se sent més satisfet 
amb les antologies cenyides a pocs 
autors, amb una mostra suficient 
de cadascun, amb una nota biogrà-
fica, i àdhuc una de poètica on el/la 
poeta defineix les seves intencions. 
Són opcions diferents, i Altaió i Sa-
la-Valldaura ja s’expliquen prou en 
la introducció. Si hi ha qui troba a 
faltar, posem per cas, Raimon Àvi-
la (Premi Estellés, Jocs Florals, 
etc…) o bé Jordi Ibàñez, que potser 
no ha guanyat cap premi, i és més 
conegut com a assagista; o Antoni 
Puigverd, que fa anys que sembla 

En arquitectura, 
escultura o pin-
tura, treballar a 
partir de materi-
als considerats 
nobles no impli-
ca que els resul-

tats que s’acabin obtenint siguin 
d’una gran qualitat. Es poden fer 
estàtues horripilants o risibles 
amb blocs de marbre de Carrara. 
Es poden pintar retrats vulgars o 
vomitius amb olis cars i sobre llen-
ços fins i tot delicats. Es poden al-
çar edificis inhabitables fets amb 
el marès més natural, l’acer més 
resistent i el vidre més sofisticada-
ment elaborat. El mateix val per a 

L’estudi mèdic del 
naixement d’una amistat

la literatura. Novel·lar la vida –o 
un episodi biogràfic concret– d’un 
personatge real d’envergadura, va-
luós per les seves aportacions en el 
camp de la ciència, de la política o 
de la cultura, o representatiu d’un 
període històric, té l’avantatge 
que, per poc que com a escriptor 
ho gestionis amb intel·ligència i 
ofici, usant les eines de la ficció per 
enriquir la veritat dels fets sense 
arribar a adulterar-la, el resultat 
tindrà un cert interès. També hi ha 
el perill, amb tot, que aquest inte-
rès sigui estrictament extralitera-
ri, que la personalitat de la novel·la 
s’aguanti només en el valor de la 
informació que s’hi relata i no en 
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les seves qualitats narratives i ar-
tístiques.  

El psiquiatre i psicoterapeuta 
Irvin D. Yalom (Washington, 1931) 
sol escriure les seves novel·les aga-
fant com a protagonistes personat-
ges històrics carismàtics i potents. 
Això és el que va fer, amb resultats 
molt notables, a El problema de 
Spinoza (del 2012 i publicada per 
Edicions de 1984 l’any següent). La 
novel·la explorava, amb una es-
tructura de vides paral·leles, les fi-
gures i les trajectòries antagòni-
ques, però alhora sorprenentment 
especulars, del filòsof jueu Baruch 
Spinoza, considerat un dels pares 
del racionalisme humanista, i del 

nazi Alfred Rosenberg, el mentor 
intel·lectual de Hitler, un racista 
demoníac i un dels ideòlegs de 
l’Holocaust.  

La relació de Breuer i Nietzsche 
Dues dècades abans, Yalom ja ha-
via realitzat una operació similar 
amb la seva primera novel·la, El 
dia que Nietzsche va plorar (1992), 
publicada ara en català també per 
1984. Aquí els dos il·lustres prota-
gonistes són el metge vienès Josef 
Breuer, un dels pares de la psico-
anàlisi i mestre de Sigmund Freud, 
i el filòsof alemany Friedrich 
Nietzsche. Solapant i mesclant 
història i ficció, Yalom fa que els 
dos homes es trobin a la Viena del 
1882 gràcies a la intercessió de Lou 
Andreas-Salomé, que demana al 
doctor que curi el filòsof tant dels 
seus mals físics com de la seva des-
esperació suïcida, i que a més ho 
faci sense que ell s’adoni que l’es-
tà tractant. 

A partir d’aquesta premissa, Ya-
lom construeix la novel·la gairebé 
com si es tractés de la dramatitza-
ció d’un estudi mèdic. Breuer i 
Nietzsche, d’edats similars, són 
molt diferents de caràcter i estan 
en situacions vitals oposades. 
Mentre que el doctor és un respec-
table pare de família que ha triom-
fat professionalment, Nietzsche 
sofreix, està sol i les seves obres no 
les coneix ningú. Alhora, el doctor 
està covant de fa temps una crisi 
dels quaranta de campionat i 
Nietzsche té una autoconfiança 
sobrehumana en el seu geni. A més 
de fer-se teràpia mútuament, els 
dos homes es fan amics i s’ajuden 
a ser més lúcids. Això permet a Ya-
lom mostrar com Nietzsche cons-
trueix la seva filosofia i com Bre-
uer perfila les bases de la psicoa-
nàlisi. Tot plegat és interessant, no 
cal dir-ho. Llàstima que el conjunt 
sigui d’una prolixitat irritant i que 
hi abundin els soporífers relats de 
somnis. No deixa de ser significa-
tiu que les millors frases de la no-
vel·la siguin totes extretes d’obres 
de Nietzsche.!


