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Llibres que 
volen continuar 
amb mi

Aquests dies de confinament 
m’està costant molt llegir. Per 
això vaig pensar que em dedi-

caria a endreçar la meva biblioteca. 
Espòiler: no ho he aconseguit. I és que 
jo em pensava que el principal pro-
blema que tindria seria decidir com 
ordenar els llibres, però no havia tin-
gut en compte que, abans de posar or-
dre, toca reduir. En el meu cas, set pi-
les altes de llibres a terra, en equili-
bri molt precari, així ho acrediten. 

Som-hi. Quins trec? Aquest no, 
aquest tampoc, no, no... Potser 
aquest? No. Ni aquest, ni aquest altre. 
Un, per fi: com pot ser que la Bridget 
Jones hagi sobreviscut a tres tras-
llats? Inaugura la capsa de llibres per 
donar, però mentre el deixo ho en-
tenc: va ser el primer reportatge que 
em van deixar fer quan vaig començar 
de becària a la ràdio. Em transporta 
vint anys enrere, i llavors penso que 
els llibres són una mica com les can-
çons: pots associar moments vitals a 
lectures determinades. M’entretinc 
a mirar-ne uns quants recordant on 
els vaig comprar, qui me’ls va regalar, 
quan els vaig llegir. Estan plens d’his-
tòries personals. En trobo de dedicats 
per autors que admiro i que he tingut 
la sort de conèixer. Alguns, fins i tot 
s’han convertit en amics. Llibres que 
passen a ser vida. Tots indultats, 
anem malament.  

Em ve al cap un pensament que 
hauria de ser útil, però que m’omple 
de tristesa: no tindré temps de llegir-
los tots. És la primera vegada que ho 
penso, em faig gran. Potser aquest 
hauria de ser un criteri, i no faig bro-
ma. Potser hauria de pensar en la 
quantitat de llibres que encara podré 
llegir, que seran molts (tinc intenció 
de ser molt longeva), però que en re-
alitat tampoc seran tants. Hauré de 
ser molt curosa amb la selecció. Una 
part de la biblioteca la tinc llegida. 
Primer decideixo que no compta, pe-
rò en realitat sí: llegir també és relle-
gir, a vegades és fins i tot millor. I, amb 
tot això, encara no he tingut en comp-
te que em caldrà espai per als llibres 
que vaig comprant aquests dies i que 
recolliré a les llibreries quan tornin 
a obrir (ajudem-les, ens necessiten).  

De sobte, tinc una idea: a veure què 
diu la Marie Kondo, la guru de “l’elimi-
nació”. L’alegria dura poc: sembla que 
una de les premisses bàsiques quan 
vols desfer-te d’alguna cosa és pregun-
tar-te si et produeix felicitat. Miro els 
prestatges, i després les piles de llibres, 
a terra. Bah, tampoc és un equilibri tan 
precari. Aguantaran.!
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Els Estats Units 
han passat de ser 

un mercat obert i com-
petitiu a una economia 
en què poques empre-
ses dominen indústri-
es clau que afecten la 
nostra vida quotidia-
na, com passa amb 
Google i Facebook. El 
llibre de Hearn explo-
ra la història d’aquesta 
concentració.
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Crec recordar que 
era Jacques Mari-
tain que deia que 
la poesia no és so-
lament aquest art 
particular que 
consisteix a es-

criure en vers, sinó que pot ser un 
procés a la vegada més general i més 
elemental: una comunicació recípro-
ca entre l’ésser íntim de les coses i 
l’ésser íntim del jo humà, que és una 
mena d’endevinació... en aquest sen-
tit, l’ànima secreta de totes les arts, 
allò que Plató anomenava musiké.  

Em fa la cara que en el llibre que 
ens ocupa el seu autor, Jordi Llavina, 
ha apostat fort per aquesta concep-
ció ambiciosa i intensa de la poesia. 
El magraner (Cossetània), premi 
Marià Manent de poesia, és un llibre 
de maduresa que pot llegir-se per es-
trats, com tota obra clàssica conce-
buda amb ofici i amb gruix d’experi-
ència. Miquel Àngel Llauger parla, en 
les Quatre paraules preliminars (que 
són més que no indica modestament 
el títol), de “textura peculiar”. Efec-

L’aigua va plena  
de vida i de mort

tivament, Llavina combina prosa i 
vers, no de manera sistemàtica, pe-
rò gairebé, oferint una lliçó magistral 
de retòrica: convertir la peça en pro-
sa que va desenvolupant el relat en 
una prolongació en vers, per reblar el 
clau, i, tot sovint, fent memorable 
(gràcies a la musiké platònica esmen-
tada) allò que s’exposa en un princi-
pi a cada capítol. Llauger també indi-
ca els temes: el símbol de la magrana, 
de fondes ressonàncies personals en 
el poeta, com descobrirem cap al fi-
nal, però també amb fonaments de 
base mitològica.  

Finalment, amb el seu do de sínte-
si, Llauger precisa dos temes més, no 
sabríem dir si subsidiaris o formant 
una complementarietat fecunda: 
una història (o històries?) d’amor i 
alhora una reflexió sobre el propi 
quefer poètic. 

El recurs emprat per Llavina no és 
nou, però ell el fa nou. Diversos au-
tors actuals han reflexionat a basta-
ment sobre el que en podríem dir pe-
ripatetisme: la fecunditat i profundi-
tat filosòfica que pot proporcionar el 

caminar (no és exactament el 
flâneur baudelerià, tan ben estu-
diat per Walter Benjamin, que 
tracta del passejaire urbà). El nos-
tre poeta passeja en un entorn na-
tural i, en un moment donat, ar-
riba a caminar-hi. Diguem que el 
passeig, que té quelcom de recre-
atiu i entretingut, esdevé camí que 
es converteix en una aventura vi-
tal d’intensitat metafísica.  

És el camí de la Cançoneta in-
certa de Josep Carner (i mai més 
ben dit: els versos de Llavina 
traspuen ecos carnerians a des-
dir). Però aquest recurs, que és el 
que ens atrapa, perquè volem 
acompanyar el caminant en el vi-
atge, no seria consistent sense 
dues premisses majors. En pri-
mer lloc, el motiu intertextual 
implícit: Homer (l’Odissea), els 
viatges (espirituals) de Ramon 
Llull, el deambular del Quixot 
cervantí, el buscador de tresors de 
la balada de Goethe, l’Atles de Bor-
ges, el Nabí carnerià (per citar-ne 
alguns)... què fan sinó donar 
compte d’un trajecte?  

La segona premissa és tant o 
més important que la primera: el 
geni de la llengua. Que la natura en 
totes les seves incidències amb el 
personatge que parla sigui obser-
vada i descrita amb cura d’ento-
mòleg-poeta amb tota llei d’estris 
retòrics ben administrats no és cap 
casualitat, i que aquestes incidèn-
cies siguin relacionades amb allò 
que ens puny a dins i ens condicio-
na humanament en tota l’extensió 
del nostre temps vital: el misteri 
que ens fa vius i que ens farà morts. 
El poeta és capaç de consignar-ho 
tot amb l’ofici i el do de la descrip-
ció que li són propis. En la quali-
tat de la prosa hi ha traces de Ruy-
ra, de Pla, de Rodoreda (¿per ven-
tura no exploten aquests prosa-
dors qualitats poètiques del 
llenguatge?), i en els poemes, no 
cal dir-ho, un Carner ressetejat, si 
se’m permet l’expressió neològica: 
“De tant en tant, esclata una notí-
cia / que ens fa pensar que res no és 
gratuït. / Cal que, en saber-la, et 
mostris agraït: / t’ajudarà a esber-
lar la superfície / d’aquest teu jo 
que tan sovint constreny”. Llavina 
assoleix aquí una fita literària.!
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Jordi Nadal s’acosta a 
un cas únic en la his-

tòria de les empreses es-
panyoles, que es va con-
vertir en un referent 
mundial en la fabricació 
d’automòbils i motors 
d’aviació. Tot i així, amb 
els anys es va convertir 
en un exemple de com 
una mala gestió pot aca-
bar arruïnant la bona fei-
na dels treballadors.
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La meditació ens en-
senya a conviure 

amb el nostre ésser, es-
querda l’estructura de la 
nostra personalitat fins 
que, de tant meditar, l’es-
querda es fa més ampla i 
la vella personalitat es 
trenca i, com una flor, en 
neix una de nova. Gala-
xia Gutenberg recupera  
Biografia del silenci de 
Pablo d’Ors.
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