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Amb cita 
prèvia
Les llibreries són les noves perru-
queries: abans d’anar-hi, cal trucar 
i demanar hora. Un cop allà, t’ate-
nen de forma individual, reculls el 
que hi havies encarregat i te’n tor-
nes a casa o vas a la següent cita 
que tinguessis concertada: a bus-
car un ram de margarides o a reco-
llir una camisa que has comprat 
online. És el contrari de l’essència 
de les llibreries com a llocs on anar 
a remenar llibres sense comprar-
ne forçosament cap, i ja no diguem 
com a focus generadors de debat i 
pensament crític, però és l’única 
cosa que es pot fer, de moment. 
Per passar-hi hores, fullejar llibres 
(o olorar-los!), per trobar-hi amics 
i xerrar una estona sembla que 
haurem d’esperar. La crisi genera-
da per la covid-19 ens ha conver-
tit a tots en alumnes (encara més) 
aplicats de l’algoritme: o jaiem al 
sofà consumint audiovisual de pla-
taforma o sortim de casa per con-
sumir exactament allò que havíem 
previst que consumiríem. Cada ve-
gada hi ha menys marge per a la 
improvisació.  

¿Totes les activitats aparent-
ment poc productives, com badar, 
caminar sense rumb o fer de 
flâneurs estan ferides de mort pel 
coronavirus? No ben bé. La dife-
rència més important és que ara els 
escenaris són buits i no podem es-
criure allò tan bonic de Baudelai-
re o de Benjamin sobre els indivi-
dus i la massa (bé, segons a quines 
hores i llocs sí que podríem, però 
aquest és un altre tema). Tampoc 
és tan greu: si alguna cosa ha facili-
tat aquest confinament que ens 
hem donat entre tots és que molta 
gent ha descobert que es pot sortir 
només a passejar i tornar a casa 
sense haver gastat ni un euro, no-
més havent caminat i observat. 
Més decent que l’oferta de futbol 
abans que escoles i museus. 

Els escriptors i els artistes en 
general ho han practicat i predicat 
des de sempre, això del caminar i 
badar, perquè escriure o llegir, en-
cara que siguin experiències està-
tiques, es nodreixen del moviment 
continu, del pensament i de les ca-
mes. L’art de la deriva de Guy De-
bord i els situacionistes o l’explo-
ració lúdica i perspicaç de l’entorn 
urbà dels psicogeògrafs, buscadors 
de rerefons màgics sota les llam-
bordes, són exacerbacions 
d’aquesta actitud: els runners fos-
forescents no saben que, amb els 
seus recorreguts, alliberen l’energia 
empresonada de la ciutat.!
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Alfonsina Storni va 
ser una de les veus 

renovadores del Mo-
dernisme argentí. 
Aquesta antologia ofe-
reix una tria de 180 po-
emes de la seva produc-
ció, des de les composi-
cions de caràcter ro-
màntic de joventut fins 
als poemes de Mundo 
de siete pozos (1934) i 
Mascarilla y trébol 
(1938), visionaris, irò-
nics i feministes.

Antología 
poética 

ALFONSINA  
STORNI 
Espasa Calpe

Any 1933. Josep 
Carner, que aviat 
farà cinquanta 
anys, és a Henda-
ia. Un amic el 
convida a la Pro-
vença. Hi visiten 

la catedral de Sant Bertran, un ele-
ment de la qual fascinarà el poeta: 
una estela, esculpida en marbre, 
que representa Jonàs i el peixot. El 
príncep ja ha escrit uns quants lli-
bres memorables, però encara ha 
de compondre Nabí: “Ell no sap què 
l’espera però mira l’estela / i mira el 
morter vell i brut de la paret / prop 
dels perfils perfectes dels homes, 
de les plantes, / del mar i del gran 
peix”. A l’amic li costa arrencar-lo 
d’aquella visió, que sembla trans-
cendental, si més no des del punt de 
vista de l’experiència creativa: 
“Potser en farà un poema”. 

Jaume Subirana ja havia publicat 
alguna peça llarga. A Rapala (2007) 
n’hi havia una –en castellà–, dedica-
da a uns amics, i a Una pedra sura 
(2011), una altra, amb endreça a Sal-
vat-Papasseit. Però aquesta mena 
de poemes no són habituals en ell: si 
en una cosa reconeixem de seguida 
aquest gran líric subtil més aviat és 
en el poema breu, impecable, que té 
l’objectiu –com afirmava en la divi-
sa inicial d’En altres coses (2002)– 
de “ser clar”. Sí, el vers de Subirana 
és clar i sona, sempre, com ell ma-
teix –llegiu la citació de Miles Da-
vis que obre el llibre que comento–, 
des d’aquell llunyà Pel viure extrem 
(1985). Per això Jonàs a la Garona, 
el poema (llarg) que dic, sembla una 
relativa raresa que el lector agrairà. 
El poeta hi formula una hipòtesi: 
aquells tres dies provençals són el 
preludi d’un canvi substancial en la 
vida de Carner i en el destí de la vida 
del país. Potser en farà un poema. 

La hac, en català, és una lletra 
que no sona. És prou conegut que el 
Fabra jove que es proposava d’em-
prendre la gran reforma de la nos-
tra llengua es plantejà d’eliminar-
ne totes les hacs. En va desterrar al-
gunes, però no va gosar ser radical 
en aquesta qüestió. La hac, certa-
ment, no sona, però la tradició 
–l’etimologia– pesa i sura, com ho 
fan determinades pedres basals. No 
sona: així ha de ser l’estil, i molt més 
en poesia. En el cas de Subirana, 

Potser en farà un poema

l’estil és tan precís, les peces de ca-
da poesia estan tan ben acordades, 
que no hi ha grinyols d’encaix, ni 
cap ressò com el que fan els versos 
que envelleixen malament. 

Aquesta obra és molt més que el 
poema d’homenatge a Carner, es-
clar. En Els arbres i nosaltres plante-
ja un tema que ja coneixíem d’altres 
títols seus (la citació inicial d’En al-
tres coses, per exemple, anava per 
aquí): la relativitat de l’experiència 
(el joc d’escales). La peça mínima 
Del natural, que diu: “Una paret / 
plena de claus. / L’ombra que fa / tot 
el que hi falta”, pot entroncar amb 
Bricolatge domèstic, del llibre El ras-
tre de l’animal més lliure (1994). I 
tots dos poemes són ben represen-
tatius de la flaca de l’autor per la des-
cripció d’interiors –el perímetre de 
la intimitat–, que aquí podríem dir 
que es du a l’extrem amb la peça 
ecfràsica Hotel (still life), però que es 
recrea en altres poesies. En Demà, 
que té com a pretext el primer dia de 

l’any, el jo del poema –que acaba 
d’escriure la lletra a– ens confia 
aquest parell de versos magnífics: 
“Surto a comprar una llesca / pel 
ganivet del pa”. La mirada de mi-
croscòpica bellesa de Subirana 
associa, en una altra bella petita 
poesia d’interior (Cine familiar), 
una “crispeta tendra” amb “la neu 
dels riures [que] reverbera”. 
Abans ens havia presentat unes 
“abelles / resant a sota el ràfec”. 
En el text inicial del dietari Adra-
da (2005), escrivia: “Avui, trobo 
en l’esmicolament (i aquesta me-
na de reconstrucció a la vista) la 
sola possibilitat d’atrapar algun 
reflex del que abans en deien ve-
ritat literària. La resta només són 
novel·les”.  

Subirana ha escrit contes, die-
taris, llibres de poesia. Sobretot 
llibres de poesia. No ha escrit cap 
novel·la. I ens continua conven-
cent amb la seva veritat i la seva 
discreta bellesa escrita.!
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Univers Einstein!, de 
Rüdiger Vaas, ex-

plica les idees enginyo-
ses d’un dels grans genis 
del segle XX de la mane-
ra més senzilla i intel·li-
gent possible. La seva te-
oria de la relativitat con-
tinua sent de gran actu-
alitat, com acaben de 
demostrar les mesures 
de les ones gravitatòries. 
Per a Einstein, el punt 
de partida “de l’art i de la 
ciència” era “el misteri”.

Univers 
Einstein! 

RÜDIGER VAAS 
Cossetània

Carlota Bruna prologa 
i edita aquest al·legat 

a cinc veus a favor del 
medi ambient, perquè 
encara som a temps de 
salvar el planeta però no 
podem perdre ni un se-
gon. El manifest, publicat 
per Montena, conté tex-
tos combatius i amb vo-
luntat de canviar les co-
ses de Connie Isla, Moni-
ca Rosquillas, Claudia 
Ayuso, Patricia Ramos i 
Mariana Matija.

Som l’última 
generació que 
pot salvar el 
planeta 
CARLOTA BRUNA 
Montena
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