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Les veus  
de William 
Blake 
Poc abans de la disrupció covid, a la 
Tate de Londres hi havia una expo-
sició extraordinària de William Bla-
ke, el poeta, gravador i visionari an-
glès per excel·lència: fullejar-ne el 
catàleg (a falta de visita, mal que ens 
pesi) és endinsar-se en un món de 
profecies prodigiós. I repassar la nò-
mina extraordinària de traductors 
al català que ha tingut la seva poesia 
és entre apassionant i altament de-
priment: els llibres estan quasi tots 
descatalogats i s’han de rastrejar i 
caçar per entre les pàgines virtuals 
de les llibreries de vell. Junts confe-
geixen un retrat amb moltes veus 
que encara augmenta la potència 
del poeta-profeta més genial que va 
donar el romanticisme anglès. 

Marià Manent, Toni Turull, Se-
gimon Serrallonga, Miquel Desclot 
i Enric Casasses són els noms que 
han traslladat al català els versos de 
Blake, extremadament musicals i 
carregats de referències bíbliques 
i d’una religiositat, si se’m permet 
l’expressió, gairebé profana. Casas-
ses i Serrallonga, a més, en van es-
criure pròlegs que són lectures 
il·luminadores. Si ens fixem en les 
editorials que els van fer l’encàrrec, 
podem resseguir la història editori-
al de la poesia en català des dels 
anys setanta fins avui: des de 
col·leccions com l’Escorpí d’Edici-
ons 62 o l’Ossa Menor de Proa, pas-
sant per Llibres del Mall, per arri-
bar a la més recent, Quaderns Cre-
ma, del 2004. Que tampoc era ahir. 
Quina editorial actual podria aga-
far-ne el relleu? Encara se’n podri-
en traduir més llibres, o recuperar 
aquestes traduccions i editar un 
gran volum de Blake il·lustrat, que 
és el que realment faria falta: llegir-
ne els poemes sense les il·lustraci-
ons que els acompanyaven hauria 
de ser considerat pecat visual.  

Mentre ho esperem, sempre po-
dem tornar a veure a YouTube el do-
cumental The life of poet William 
Blake amb intervencions d’escrip-
tors com Peter Ackroyd, que expli-
ca que, per al poeta, Londres era una 
“realitat espiritual”, o Allen Gins-
berg, que canta el famós poema Ti-
ger, tiger, que tots els anglesos sa-
ben de memòria. Escoltar Ginsberg 
cantant uns versos escrits fa dos se-
gles és una manera de constatar 
que, per molt que tots els seus con-
temporanis se’n burlessin, l’artista 
genial que encara brilla amb llum 
pròpia i que ha influït generacions 
senceres d’artistes era ell.!
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Marc Ros debuta ara 
com a novel·lista amb 
El retorn d’ABBA. El lli-
bre parla sobre l’amis-
tat, la creació musical i 
el final d’un estiu a Ca-
daqués a través de tres 
personatges, la cantant 
i compositora ABBA, el 
fotògraf i realitzador 
Domènech i una estre-
lla del rock en decadèn-
cia que es diu Hugo.

El retorn 
d’ABBA 
MARC ROS 
Rosa dels vents 
Trad. Ricard Gil 
i Francesc Soto

“Un dia ploraràs. 
Però ara con-

temples com esclata la vi-
da als finestrals de la cla-
ra alegria. I el teu somriu-
re creix cap a la llum”. Ai-
xí acaba un dels poemes 
de Tocar la llum, de Josep 
Maria Nogueras Masana. 
El poeta nascut a Alguai-
re el 1969 va guanyar amb 
aquest llibre el X Premi 
Nit de Poesia al carrer del 
col·lectiu CalaCultura de 
l’Ametlla de Mar.

Tocar la 
llum 
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La història de la cièn-
cia està plena de teo-

ries que es va acabar de-
mostrant que eren errò-
nies. Però l’“actitud cien-
tífica” demostra que fins 
i tot una teoria fracassa-
da pot ajudar a entendre 
la importància del mèto-
de científic. L’autor ofe-
reix exemples des de 
l’evolució de la medicina 
–de la intuïció a la cièn-
cia– fins a les posicions 
negacionistes i el frau.

La actitud 
científica 
LEE MCINTYRE 
Cátedra

Amb l’ecologisme 
s’ha reeditat Tho-
reau i tot un cor-
rent de literatura 
que canta la con-
nexió amb la na-
tura, tan necessà-

ria. Amb la quarta onada feminista, 
revisitem les veus que després del 
llarg franquisme, a la Transició, van 
ressuscitar el feminisme amb pan-
cartes, jornades i llibres. D’aquell 
temps, en les lletres catalanes ens 
manquen dues dones que serien 
còmplices d’excepció d’aquest res-
sorgiment: una és la poeta Maria-
Mercè Marçal i l’altra la narradora 
Montserrat Roig. Les seves trajectò-
ries vitals truncades han deixat pet-
jades literàries que costa esborrar. 
Perquè la longevitat dels creadors es 
mesura per la pervivència del seu 

Parlen les dones
llegat i tant Roig com Marçal ens se-
gueixen interpel·lant, en especial a 
nosaltres, les dones. 

Cinc novel·les i dos llibres de re-
lats constitueixen el llegat narratiu 
de Roig. L’hora violeta (1980), que 
ara es reedita, és la tercera novel·la 
i la darrera entrega de la trilogia en-
cetada amb Ramona, adéu (1972) i 
continuada amb El temps de les cire-
res (1977). Una trilogia essencial-
ment barcelonina, retrat social del 
segle XX fins als anys 70 i indagació 
en la consciència col·lectiva femeni-
na. Personatges que apareixen i re-
apareixen, trames creuades que tei-
xeixen un fresc marcadament feme-
ní. Un esforç narratiu ambiciós, 
nascut amb la voluntat de posar al 
centre les dones, aprofundir en els 
seus rols socials i en la seva relació 
amb els homes. 
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L’hora violeta barreja passat i 
present, realitat i ficció. Mira al pas-
sat per tal de poder afermar aquell 
present en clau femenina que als 
anys 70 encara era un vaixell a la de-
riva, guiat per capitanes insegures 
i en procés de desconstrucció. Ja fa 
quaranta anys que es va publicar i ja 
no és la història de les tres Munde-
tes de l’Eixample, ni de la Patrícia 
Miralpeix, totes elles –com diu l’au-
tora– “fantasmes que no han pogut 
parlar quan eren vius i que ara vé-
nen a explicar-m’ho tot”. Ara és el 
torn de les dones que a la Transició 
creen els nous models de feminitat, 
com va fer Roig. Elles són la Norma, 
la Natàlia i l’Agnès. Tres perfils per 
explicar què era ser dona a la Barce-
lona d’aquella Transició que elles 
van contribuir a posar dreta, men-
tre es miren al mirall de les dones 
que les van precedir. 

“Franco és a dins de mi” 
El record dels bombardejos del 
1938 es barreja amb la sensació que 
la dictadura encara cueja: “El 
Franco és a dins de mi, se m’arra-
pa com un llimac –hi llegim–. La 
vella i seca pelleringa no se m’aca-
ba de morir”. En democràcia les 
dones ja no són empresonades per 
adulteri, cosa que li permet a la 
Norma –la periodista alter ego de 
Roig– tenir una relació amb un se-
nyor casat, que, com li recorda la 
seva amiga Natàlia, no era una co-
sa tan infreqüent en aquell temps. 
Aquí jo hi afegeixo perquè els ho-
mes acumulaven molt més poder 
que les dones i encara les portaven 
fàcilment al seu terreny... 

La Norma-Montserrat és l’eix 
conductor, una Norma que ha en-
trevistat la Rodoreda, que ha publi-
cat un conte que es diu Mare, no en-
tenc els salmons i que ha escrit el 
mateix que ha escrit la Roig, tam-
bé sobre els catalans als camps de 
concentració, com ella va fer: “Però 
la Norma pensava en els deportats 
als camps nazis, en tots aquells que 
havien sobreviscut gràcies a haver-
se emportat el seu temps d’amor 
com a record”. 

Vázquez Montalbán parlava de 
“veritat literària” referint-se a la li-
teratura de Roig i és una definició 
que li escau molt bé. La de Roig és 
una literatura al servei dels valors 
del feminisme, que inclouen els va-
lors republicans, i L’hora violeta, la 
seva novel·la més rabiosament fe-
minista, perquè aspira a desbrossar 
el camí, com feien els grups d’auto-
consciència de l’època. Amb ella 
parlen les dones “aquest nou llen-
guatge nascut al fons dels segles”, 
com deia en un poema la també fe-
minista Montserrat Abelló.! 


