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La poesia 
social 
Aquest diari es va fer ressò mag-
níficament dissabte passat del que 
significa l’Any Brossa. Hi haurà de 
tot, però voldria dir que, entre al-
tres raons, ha de servir per situar-
lo molt més com a dissident de la 
poesia social, en particular, i com 
a escriptor compromès, en gene-
ral. Els seus poemes de revolta són 
poemes de denúncia, d’homenat-
ge, de pena, de ràbia –de molta rà-
bia–, però sobretot són poemes 
fills del compromís. La poesia so-
cial de Brossa demanava, ja en el 
seu temps, comprensió. Deia: per 
què la protesta no ha de tenir in-
ventiva? Posem veu al servei d’una 
causa, però sense que la imagina-
ció cedeixi (ho explica ell mateix al 
pròleg de l’Antologia de poemes de 
revolta). Encara més, dona a en-
tendre que la poesia social d’ales-
hores, la dels anys 50, la dels 60, 
la del realisme socialista que calia 
practicar a tot bon poeta d’esquer-
res, interessava poc o gens als lec-
tors de debò. Si la poesia era un 
pamflet, una eina només de propa-
ganda, tal com es donava en el mo-
del que arribava de l’URSS, a Bros-
sa no li interessava. Tan compro-
mès com ningú, trenca els motlles 
del moment. Potser per això 
no apareix en la famosíssima anto-
logia de poesia feta per Molas i 
Castellet. 

Brossa i el compromís 
Brossa no va menysprear, ni de bon 
tros, parlar dels fets quotidians, dels 
problemes del carrer, de la gent nor-
mal i corrent, i de la duresa de la vi-
da grisa sota el règim. A l’Espanya 
franquista no es donava la pressió 
que hi havia a les democràcies veï-
nes, la francesa i la italiana, on el de-
bat era intens a causa de la presèn-
cia dels respectius partits comunis-
tes. Un cop més: fins on arribava el 
compromís de l’escriptor? Pratoli-
ni, Pavese, Moravia, Pasolini… eren 
capdavanters del neorealisme en 
conflicte continu entre l’art i el deu-
re de subjectar-se a les consignes. 
Calvino no ho suportava i es va de-
dicar a escriure novel·les com El ba-
ró rampant, on fugia d’estudi, tot 
col·locant el seu alter ego a viure da-
munt d’un arbre, veient-ho tot, pe-
rò intervenint poc. Elio Vittorini, en 
canvi, no va acabar de resoldre 
aquesta contradicció i, incapaç d’ac-
ceptar una literatura no ideològica, 
senzillament va renunciar a escriu-
re. Brossa mai no va defugir el com-
promís, però alhora reivindicava 
fer-ho a la seva manera.!
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Ventura Pons ja va 
escriure unes me-

mòries el 2010, però en-
cara té moltes coses a 
dir. Després de viure 
uns quants capítols 
durs,  el passat pren un 
nou sentit i convé re-
pensar-ho tot. En 
aquesta autobiografia 
ampliada parla d’ell ma-
teix, de la vida, del país i, 
sobretot, de cinema.

He tastat 
molts fruits...  
VENTURA PONS 
Comanegra

ÈRIC SALATL’APARADOR
AUTOBIOGRAFIA

Al final del Lli-
bre 1 de La mort 
del comanador, 
de Haruki Mura-
kami, publicat fa 
uns mesos en ca-
talà, tot quedava 

per resoldre. Durant més de quatre-
centes pàgines havíem seguit les pe-
ripècies d’un pintor de retrats a la 
trentena a qui la dona acabava de 
deixar per un altre home i que, per 
passar el dol de la desfeta conjugal, 
s’instal·lava tot sol en una casa al 
capdamunt d’una muntanya. Com 
sol passar a les novel·les i les pel·lí-
cules, la mudança a la nova casa no 
tan sols no donava tranquil·litat al 
narrador i protagonista sinó que era 
el detonant perquè comencessin a 
succeir-li tot de coses estranyes: 
trobava amagat al soterrani un qua-
dre magistral i esgarrifós que era 
obra de l’artista propietari de la ca-
sa, un veí milionari i enigmàtic li en-
carregava de pintar el seu retrat, es-
tablia una relació sexual amb una 

Una obra monumental  
però menor

dona casada, descobria “un forat 
misteriós dins el bosc” darrere d’un 
antic petit temple sintoista i co-
mençava a rebre les visites d’un és-
ser entre metafòric i sobrenatural 
que era l’encarnació d’un dels per-
sonatges del quadre trobat. 

La impressió amb què es quedava 
el lector al final del Llibre 1 és que Mu-
rakami havia obert diversos fronts ar-
gumentals prometedors i havia bar-
rejat elements i materials que tant 
podien acabar donant un còctel fasci-
nant com indigest. No és fàcil cohe-
sionar d’una manera significativa el 
drama d’una desfeta matrimonial, la 
incertesa d’un milionari que ho té tot 
però que ho donaria tot per saber si 
una nena és filla seva, la relació espi-
ritual entre un artista jove i un artis-
ta consagrat i venerable, els secrets 
terribles de la gran història (la Sego-
na Guerra Mundial), la presència eso-
tèrica d’un inquietant forat al bosc i 
les aparicions d’una petita figura so-
brenatural d’efectes a vegades còmics 
i a vegades desassossegadors. 

Faltava veure com Murakami 
ho resolia i ho cohesionava tot 
per valorar el conjunt. Els plan-
tejaments rars i sorprenents re-
quereixen finals potents –raona-
bles i convincents des d’un punt 
de vista lògic, o bé poèticament 
consistents i significatius– per 
no semblar fàcils i gratuïts. En el 
cas de La mort del comanador, la 
resolució no funciona ni des d’un 
punt de vista lògic ni poètic. 

Erràtica i descompensada 
No hi ha dubte que Murakami és 
un narrador notable –ajuda a 
apreciar-ho la traducció d’Albert 
Nolla, que s’intueix excel·lent–. Té 
una prosa que flueix, combina bé 
els passatges purament narratius 
amb els més reflexius i els més 
plàstics, fa que els diàlegs sonin 
naturals i creïbles i alhora que si-
guin intel·ligents i vehiculin infor-
mació, construeix els personatges 
amb netedat i sense sobreexplica-
cions ni redundàncies, desenvolu-
pa les trames i les subtrames amb 
ritme i amb sentit del drama... Ai-
xí i tot, la novel·la és argumental-
ment erràtica i queda descompen-
sada, cosa que fa que les virtuts 
que té es vegin molt perjudicades. 

L’argument és erràtic i des-
compensat sobretot per dues ra-
ons: perquè no treu tot el suc de 
determinades premisses o con-
flictes que haurien donat molt de 
joc i que haurien estat coherents 
amb l’esperit global de l’obra –per 
exemple, la qüestió de per què un 
artista decideix no mostrar al pú-
blic una de les seves millors 
obres– i, sobretot, perquè, a l’hora 
de començar a resoldre tot el que 
ha plantejat, abusa d’un recurs tan 
barroer com és que la figura so-
brenatural vagi donant a cada mo-
ment la informació que cal perquè 
la trama vagi avançant. Com un 
deus ex machina que no aparegués 
al final sinó a partir del tram cen-
tral de la novel·la. En aquest sen-
tit, l’episodi en què el protagonis-
ta narrador es perd en una altra di-
mensió –onírica i al·legòrica– és 
bastant insuportable. 

Ambiciosa i monumental, La 
mort del comanador és un Mura-
kami menor.!
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Jane Goodall viu fasci-
nada pels ximpanzés 

i hi va conviure 40 anys. 
Actualment és una de les 
expertes més importants 
en primats i ha fet impor-
tants descobriments ci-
entífics.  La col·lecció Pe-
tita & Gran d’Alba inspi-
ra els nens amb la vida de 
personatges que han 
despuntat en camps 
molt diversos.

Jane Goodall  
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Una pràctica guia per 
llançar-se de cap en 

l’univers gastronòmic 
dels vins dolços catalans. 
Descriu amb detall més 
de cent varietats, amb les 
característiques, preus i 
propostes sobre com 
combinar-los per gaudir-
ne a casa i ser uns bons 
amfitrions. Apte per als 
principiants i també per 
als paladars més fins.

Els millors 
vins dolços...  
LLUÍS ROMERO 
Cossetània
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