
ara llegim
47ara  DISSABTE, 15 DE JUNY DEL 2019

arallegim

La guerra de 
mai acabar
Una de les darreres novetats de Li-
bros del Asteroide és Mi madre era 
de Mariúpol, de Natascha Wodin 
(Baviera, 1945), en traducció espa-
nyola de Richard Gross. És una no-
vel·la molt ben escrita, feta per una 
dona, l’autora, que explica la vida de 
la seva mare. La intenció, doncs, és 
més aviat documental. I tracta, a 
partir d’un cas particular, un altre 
dels fenòmens produïts per la Sego-
na Guerra Mundial, un dels menys 
coneguts: el del destí dels treballa-
dors desplaçats a Alemanya durant 
la guerra per fer feina esclava. És un 
capítol imprescindible, ja que per-
met explicar per què Alemanya va 
aguantar fins al final l’esforç de 
guerra. Un esforç fet pels esclaus 
provinents de tots els racons d’Eu-
ropa dominats pels nazis. El llibre 
està molt bé, i ens recorda els grans 
llibres de ficció documental dels 
nord-americans. I ens porta direc-
tament a una qüestió que es repe-
teix: quan s’acabaran les ofertes edi-
torials sobre la Segona Guerra Mun-
dial? La resposta és: mai. El llibre de 
Natascha Wodin tracta un tema poc 
conegut. I com aquest n’apareixe-
ran més i més. A Alemanya no hi ha 
any que no n’hi hagi un de nou, però 
també a la resta d’Europa. I quan si-
gui possible, es multiplicaran a Rús-
sia, sense anar més lluny. La histò-
ria no s’acaba amb la mort física dels 
supervivents de les guerres.  

INTEL·LECTUALS NAZIS  

Només cal recordar l’extraordinari 
document de Christian Ingrao 
(Clermont-Ferrand, 1970) Creer y 
destruir. Los intelectuales en la 
máquina de guerra de las SS (Acan-
tilado, 2017, traducció espanyola de 
José Ramon Monreal). El títol és 
més que explícit i ens mostra com 
va reaccionar la població intel·lec-
tual (juristes, filòlegs, historiadors, 
filòsofs, etc.) davant l’ascens de 
Hitler al poder. Van teoritzar-ho 
tot, van justificar-ho tot. I després, 
durant la guerra, si va caldre, van 
executar-ho tot. Tot va sortint. Per 
això tampoc no s’acabaran mai els 
llibres sobre la Guerra Civil Espa-
nyola. Cada any en surt un de nou 
que n’examina una faceta descone-
guda o aprofundeix en una faceta 
antiga. És impossible girar full si 
abans no s’ha obert el llibre per to-
tes les pàgines precedents. En qual-
sevol cas, per als interessats en as-
pectes poc tractats literàriament de 
la Segona Guerra Mundial, Mi ma-
dre era de Mariúpol constituirà una 
agradable sorpresa.!
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Es publica en caste-
llà la primera no-

vel·la de l’escriptor ser-
bi Danilo Ki!, amb la 
qual l’editorial Acanti-
lado culmina una extra-
ordinària feina de recu-
peració de l’autor 
d’Una tomba per a Boris 
DavidoviN. Un viatge 
d’exploració personal 
entre la bohèmia i el 
surrealisme.

La buhardi-
lla 
DANILO KI! 
Acantilado
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Joan Alcover i 
Maspons (1854-
1926) és, junta-
ment amb el seu 
amic i coetani 
Miquel Costa i 
Llobera, el poeta 

mallorquí per excel·lència. Autor 
de l’icònic La balanguera –musi-
cat per Amadeu Vives és avui him-
ne illenc–, a la seva ploma devem 
també Desolació, qualificat pel 
també poeta i company d’aquestes 
pàgines Jordi Llavina com els ver-
sos “més fondament intensos de 
tota la història de la llengua cata-
lana”. I, tanmateix, tant la identi-
ficació amb sa roqueta com el reco-
neixement cultural van ser tar-
dans, no concretats fins un doble 
i sobtat gir en la seva vida personal 
i literària. 

El primer canvi va ser la succes-
siva pèrdua de quatre dels seus cinc 
fills i de la seva primera dona. La 

Alcover descobreix Mallorca 

tragèdia familiar –“jo visc sols per a 
plànyer lo que de mi s’és mort”– va 
deixar petja profunda en bona part 
de la seva producció. La segona 
transformació va venir donada per 
la llengua: en abandonar el castellà 
impostat i carrincló dels seus pri-
mers escrits pel català. Aquest ba-
ratament va permetre-li trobar un 
to propi, va connectar-lo amb els 
autors del Principat i de la pròpia 
tradició com el seu mestre Pons i 
Gallarza, va vincular-lo a la terra i 
va evidenciar com només des de 
l’autenticitat local pot aspirar-se a 
connectar amb la immortalitat. 

Precisament, Un món esbucat 
ressegueix desacomplexadament 
els fils –visibles i invisibles– que 
uneixen un poeta madur que s’ex-
pressa en català de Mallorca amb fi-
gures internacionals com Leopardi, 
Yeats, Hugo, Goethe i Maragall, i, al-
hora, traça genealogies coherents 
d’una escola contemporània forma-

da per Blai Bonet, Josep Maria 
Llompart, Ponç Pons, Pere Pere-
lló o Hilari de Cara. El periodis-
ta i crític Andreu Gomila s’apro-
xima a Alcover per, tot i reconei-
xent-li els mèrits, encarar amb 
mirada oberta les contradiccions 
literàries (el canvi de llengua i 
d’estil), polítiques (amic de Mau-
ra, s’aproximarà al món de la Lli-
ga), personals i estètiques 
d’aquest homenot de la literatu-
ra catalana moderna. 

L’home que mirava els pins 
Tot i ser bàsicament un ciutadà, 
Alcover va bastir un imaginari de 
Mallorca centrat en la natura hu-
manitzada i mitificada de la ser-
ra de Tramuntana. Ambdós ad-
jectius són rellevants, ja que, 
malgrat entendre l’illa com un 
paradís, sempre és present o bé 
la figura humana, sovint idealit-
zacions del passat pagès, o bé la 
personificació d’elements natu-
rals com succeeix al citat Desola-
ció. En ambdós casos es recrea 
un ahir llegendari partícip ales-
hores de la (re)creació d’una 
identitat pròpia mallorquina co-
incidint amb el regionalisme po-
lític català. Segons Gomila, vis-
ta amb ulls d’avui, aquella pàtria 
idíl·lica fa més sagnant la des-
trossa i la decadència del paisat-
ge illenc present. 

A més de recrear-la en vers, Al-
cover exercirà d’amfitrió i divul-
gador d’aquesta Mallorca mítica. 
De la seva mà, tots els visitants 
significats –de Rusiñol a Carner, 
passant per Rubén Darío i Joa-
quim Mir– compartiran la seva 
mirada i, a través d’ella, en que-
daran captivats. De la mateixa 
manera que l’intercanvi amb Ca-
talunya va permetre a Alcover 
iniciar una nova etapa com a po-
eta i trobar complicitats lingüís-
tiques, estètiques, mediàtiques i 
(més matisadament) polítiques, 
aquest tracte amb forasters va fa-
cilitar-li descobrir l’excepciona-
litat de la pròpia insularitat i el 
tresor preservat per la mar. Com 
conclou Gomila, “l’Escola Ma-
llorquina és morta i enterrada, 
però va deixar un mirall esberlat 
els reflexos del qual projecten 
imatges del que havia estat 
aquesta illa de la Mediterrània 
occidental”.!
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La Grace Marks no ho 
tenia fàcil a la vida: 

dona i de classe treballa-
dora al Kingston de mit-
jans del segle XIX. Tam-
poc hi ajuda que sigui 
condemnada a presó 
pels assassinats de l’amo 
i la governanta de la ca-
sa en la qual servia. Una 
novel·la posterior del 
gran èxit d’Atwood: El 
conte de la serventa.

Àlies Grace 
MARGARET 
ATWOOD 
Quaderns Crema
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La novel·la que fins i 
tot la seva editorial 

anomena l’altra. Joan 
Sales no només és Incer-
ta glòria, també és 
aquest retrat de la socie-
tat catalana sota el fran-
quisme. La nova edició 
d’El vent de la nit, text 
original del 1969, 
s’acompanya d’un post-
faci a càrrec de l’escrip-
tor Gonzalo Torné.

El vent de la 
nit 
JOAN SALES 
Club Editor
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