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Maigret  
se’n va  
a missa
L’editorial Acantilado acaba de pu-
blicar El caso Saint-Fiacre, de Geor-
ges Simenon, dins el pla general de 
l’editorial de recuperar aquest autor. 
Les traduccions són noves i és de 
plànyer que el projecte no prevegi, 
ara per ara, les versions en català. El 
caso Saint-Fiacre, en qualsevol cas, 
ha estat magníficament traduït per 
Lluís Maria Todó. Es tracta d’una de 
les primeres novel·les en què apareix 
l’inefable comissari –publicada el 
1932– i permet a la legió de segui-
dors del personatge conèixer-lo en 
aquest període tan primerenc. El co-
missari Maigret, durant lustres i dè-
cades, va anar creixent amb els seus 
lectors (no pas a la mateixa velocitat, 
però deunidó). Per no donar pistes 
sobre l’argument, només direm que 
es tracta d’un cas típic d’espai tancat, 
una especialitat en què per exemple 
Agatha Christie excel·lia. Són crims 
que passen en un espai d’on no entra 
ni surt ni ningú, que passen davant 
de testimonis involuntaris que no 
veuen res de sospitós i aparentment 
sense solució, ja que la tècnica del 
criminal apunta al crim perfecte. En 
aquest cas, tot passa durant la cele-
bració d’una missa. 

Qui és l’assassí?  
Simenon posa a prova la perspicà-
cia del lector, li proposa un joc d’en-
devinar. És la diferència amb la no-
vel·la negra clàssica, on descobrir el 
qui no és el més important. Un cop 
plantejat el repte, el tractament li-
terari queda en un lloc secundari. 
Maigret, aquí tot sol, desplaçat al 
poble i al lloc on va viure de petit, es 
va movent entorn dels sospitosos, 
però com a personatge encara està 
lluny del comissari murri, coneixe-
dor de la natura humana i, per tant, 
de les seves febleses. Això sí, a El ca-
so Saint-Fiacre ja apunta un parell 
dels trets que el converteixen en un 
grans personatges de la literatura 
popular del segle XX: Maigret des-
taca per la seva humanitat i, pels 
seus orígens, és molt conscient de 
les diferències entre les classes so-
cials. Això fa que sovint tingui fins 
i tot afinitats amb els “dolents”. 
L’altra gran aportació seva són les 
descripcions d’aquestes classes po-
pulars, de París o de fora, depenent 
del cas. Acantilado, seguint la idea 
original de Jaume Vallcorba, ha de-
cidit publicar Simenon perquè con-
sidera l’autor un exemple de litera-
tura popular de qualitat. Hi estem 
totalment d’acord.!
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Agneta Blomqvist i 
Lars Gustafsson es 

van decidir a explicar  
Suècia des de la geogra-
fia, els costums, la ri-
quesa d’animals i plan-
tes i els principals fets 
històrics. El resultat és 
un llibre imprescindi-
ble per a tothom que 
vulgui conèixer una vi-
sió personal, profunda i 
amena del país nòrdic.
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En una de les se-
ves últimes com-
posicions, brevís-
sima, Orides Fon-
tela (1940-1998) 
va definir així la 
poesia: “Un / gat 

tens / sotjant el silenci”. Diuen molt, 
aquests tres versos. D’entrada, ens 
donen, amb el concepte final, un dels 
objectius d’aquesta poètica: la recer-
ca del límit expressiu, que vol dir, en 
darrera instància, la conquesta del 
silenci (aquell silenci que, com les ai-
gües del riu Leteu, dissol la paraula). 
Abans d’arribar-hi, però, hi ha 
aquesta definició –succinta, magní-
fica– de la professió i la vocació po-
ètiques. Una concentració màxima, 
la capacitat d’abstracció: el gat im-
mòbil fitant la seva presa. 

El poeta Joan Navarro ha fet una 
feina extraordinària: no ha traduït 
un llibre, ni ha optat per oferir-nos 
una selecció de l’obra d’aquesta au-
tora, sinó que ens en presenta la po-
esia completa. Les seves versions 
són molt precises, ajustades a l’ori-

Un gat tens  
que sotja el silenci

ginal (a aquesta font mineral, tan es-
carida i essencial, del vers de la bra-
silera). No sabria retreure’n res (si 
de cas, només un “innombrable” 
que hauria d’haver estat “innomi-
nable”, en el poema Drac). El servei 
de Navarro resulta impagable, per 
tant, i acomoda entre nosaltres una 
poeta d’una severa dificultat, que, a 
desgrat d’això, trobo que va fent-se 
més intel·ligible a mesura que pro-
gressa la seva obra. 

Els primers poemes tendeixen a 
la concentració simbòlica. Fontela 
esglaona els versos i trenca els mots 
sense marcar-ne la separació. Opta 
per la “paraula aspra i no plàstica”. 
“Tota paraula és crueltat”, afirma. 
La predilecció per determinats sím-
bols, com ara el de l’ocell, no deixa 
d’amollonar tota la seva producció. 
Hi ha un afany de coneixement, o 
d’entendre què hi ha de real, en l’es-
forç de viure (si és que hi ha res de 
real): “El que és real / ens farà mal 
per sempre”. El moviment de fer 
una trena s’assembla al d’embolicar 
una mòmia. O al de lligar: l’afany 

d’aplegar, de contenir... ¿deba-
des? Fontela no ens ho posa fàcil, 
i en molts aspectes fa pensar en 
alguns poetes del silenci espa-
nyols: José Ángel Valente i Anto-
nio Gamoneda (amb aquest úl-
tim, per cert, es podria establir al-
gun vincle sorprenent, com ara 
entre el poema brasiler Cena  i el 
castellà Sabor a legumbres). La 
llum, la neu, el blanc, el silenci... 
són referències recurrents en 
tots tres: “Quina llum hi haurà 
enllà / del temps?” 

Cavar fins al fons 
La reflexió sobre el temps es fa 
particularment sensible a partir 
del segon llibre. Al símbol de 
l’ocell, cal sumar-hi el de la font. 
I el dels peixos: “hora dels / pei-
xos / densos / obscurs / en l’obs-
curitat líquida”, versos que ens 
fan pensar en un títol —en una 
idea— del malaurat Francesc 
Garriga. “La infància torna a poc 
a poc”, escriu l’autora. Molt 
abans havia assegurat que “tren-
car la joguina encara / és jugar 
més”. És una poesia de la indaga-
ció, de l’especulació, sense refe-
rències a la quotidianitat (una de 
les poques peces que trenca 
aquesta línia és la vibrant Herèn-
cia). Com si el seu vers no volgués 
allunyar-se mai d’un disseny abs-
tracte, conceptual, gens emocio-
nal. Per això la paraula espill (i tot 
el que desplega aquest substan-
tiu) hi apareix un fum de vegades. 
També recorda la poesia despu-
llada d’Yves Bonnefoy. L’aspira-
ció filosòfica hi és fonamental, 
vertebral: la idea de potència i ac-
te (“L’ / ou / vibra / preparant / el 
/ vol”), la d’origen i fi, la de l’etern 
retorn (“només l’arrel / és el 
fruit”). La revelació de la consci-
ència: la flor no sap que ho és, 
l’ocell no comprèn que canta. El 
vers de Fontela cava fondo en la 
terra de l’“Ésser”, que ella ano-
mena sempre en majúscula. Com 
més progressa la seva obra, més 
profundament humana es torna: 
i així, el gall del llibre Teranyina 
no em sembla gaire lluny del que 
invocava Joan Vinyoli al poema 
Amb ronca veu, la recordada 
obertura de Vent d’aram.!
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La literatura russa 
del segle XIX és una 

de les més fèrtils d’Eu-
ropa, amb autors com 
Puixkin, Turguénev, 
Gógol, Tolstoi, Dostoi-
evki, Leskov i Txékhov. 
Tots ells han estat inclo-
sos en aquesta antologia 
d’Alba, que inclou una 
generosa i molt ben tria-
da representació de ca-
dascun d’ells.

Un siglo de 
cuentos... 
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Aquest volum reu-
neix vuit veus inèdi-

tes que han passat pels 
cursos de poesia que el 
poeta Jaume C. Pons 
Alorda ha fet durant els 
dos últims anys a l’Esco-
la Bloom de Barcelona. 
Hi ha, entre d’altres, An-
na Gas, Laura Pelegrín, 
Alexandre Planas, Laia 
Maldonado i Joan Josep 
Barceló i Bauçà.
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