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La col·lecció Jardins de Samarcan-
da recupera la traducció de L’ale-
gria, de Giuseppe Ungaretti, feta 

pel malaurat Jordi Domènech, publicada per primera 
vegada el 1985 per Llibres del Mall (com grogueja, el pa-
per d’aquesta recordada sèrie de poesia universal!). És 
una esplèndida notícia: aquest títol primerenc del pre-
cursor de l’hermetisme –que aplega dos llibres: el me-
morable Il porto sepolto i Allegria di naufragi, reflex 
líric de l’experiència de l’autor al camp de batalla du-
rant la Primera Guerra Mundial– continua admirant el 
lector. I jo hi afegiria, encara, que la nuesa carregada de 

sentit de totes aquestes poesies, primes i resistents com 
el filferro, escrites fa més de cent anys, no ha deixat de 
constituir una lliçó per als poetes que miren d’explorar 
amb rigor en la mina del llenguatge. 

“Hi ha la boira que ens va esborrant”, diu un dels ver-
sos. El registre de la paraula és, però, l’esforç per no de-
fallir, per no quedar engolit per la boira de la història. El 
pròleg d’Haroldo de Campos hi assenyala la influència 
de Mallarmé i de Leopardi. Del primer, Ungaretti en 
pren la idea, feta pràctica, del fragment. Del segon, sem-
bla que n’adopti la posició moral del jo, que es podria re-
sumir amb la fórmula següent: la poquesa de l’ésser –de 
fet, de cada ésser humà– davant el sublim i la infinitat de 
l’univers (“Resto dòcil / a la inclinació / de l’univers se-
rè”). Davant el soroll i l’embrutiment de la guerra, en 
què “l’aire és crivellat / com una randa / per les esco-
petades / dels homes / contrets / a les trinxeres / com 
els caragols a les seves closques”; davant el silenci de 
Déu, que és sempre recercat i mai no trobat: “I Déu què 
és? / I la criatura / aterrida / desclou els ulls / i acull / go-
tes d’estelada / i la planura muda”; enmig del buit fondo 
i eixordador, en suma, la consciència es deixa endur per 
la memòria de rius com l’Isonzo –“és on més bé / m’he 

reconegut / com a dòcil fibra / de l’univers”–. I no sols 
per la memòria de la natura. El valor intrínsec d’aques-
ta poesia –hi insisteixo– resulta de la confrontació de 
la insignificança de l’home amb l’il·limitat: “Em veig / 
abandonat en l’infinit”. No se’n desprèn, però, cap me-
na de sentiment pròxim a l’horror vacui, sinó, ben al con-
trari, el desig de la fusió joiosa amb l’eternitat, que és 
el que expressen els famosos dos versos de Matí: 
“M’il·lumino d’immens”. 

És, per tant, aquesta mirada a l’univers el que sal-
va l’ésser que terreja: “Ens descobrim petjant la ter-
ra / amb aquest cos / que ara ja ens pesa massa”. Uni-
vers, immens, infinit són conceptes germans, recur-
rents: els versos finals de La bella nit són, també, ger-
mans dels de Matí, que acabo de transcriure: “Ara estic 
embriac / d’univers”. Aquell cor del poeta, “estupefac-
te / de no saber”, pou o laberint; aquella ànima “ben 
sola i nua / sense miratges”, senten, tots dos, compa-
nyia en la nuesa poblada de llum de l’univers. En un 
temps en què “no resisteixen gaire ni les tombes”, 
aquest desig és d’una transcendència severa. I la se-
va formalització, la seva estricta reducció, encara avui, 
una valuosa lliçó d’estil. !

PROFECIA
Raül Garrigasait 
Edicions de 1984 
238 pàg. 
 18,50 ! 
 
 
 

El primer que faran els lectors 
d’aquesta novel·la, si coneixen una 
mica el currículum del seu autor, Ra-

ül Garrigasait, és comprovar que és realment ell qui l’ha 
escrita: el doctor en clàssiques, director del Festival 
Clàssics, antic responsable de la Col·lecció Bernat Met-
ge i autor d’assajos filosòfics com El gos cosmopolita o 
d’història literària com Els fundadors. ¿De debò que 
aquesta mateixa persona és la responsable d’aquesta 
novel·la divertidíssima i “lleugera”, en el millor sentit 
possible de l’adjectiu? ¿Que entreté, té fons ideològic, 
estil literari i, a sobre, representa una càrrega de pro-
funditat contra certs tics del poder? ¿De debò que to-
ta aquella cantarella de la inexistència de novel·les en 
català sobre Barcelona –que passin a la ciutat i que la 
qüestionin– podria donar-se per liquidada gràcies a 
Profecia? La resposta a aquestes preguntes és un sí com 
una casa de pagès. 

Però, ¿què passa a Profecia? La trama principal és 
la d’una invasió de senglars a Barcelona que obliga a 
una reacció de l’Ajuntament: s’encarrega a un obscur 

‘Profecia’, la segona novel·la de Raül Garrigasait, conté  
tots els ingredients per convertir-se en un èxit rutilant

La gran invasió 
de Barcelona

Una dòcil fibra de l’univers
Cafè Central recupera ‘L’alegria’, de Giuseppe Ungaretti, un llibre ple de poesies primes i resistents com el filferro

professor universitari, d’aquells de jersei gruixut i 
pentinat amb clenxa, gran expert i amant d’aquests 
animals, Andreu Garom, que encapçali el control de 
la plaga. El que al principi semblarà un encert polí-
tic de seguida es girarà en contra dels polítics que 
l’han anat a buscar: és absolutament fascinant llegir 
com Garrigasait retrata la petita cuina del poder, les 
reunions de tècnics i polítics i regidors diversos, fins 
a l’estament més alt de la Casa Gran, on una alcaldes-
sa il·lumina aquells qui volen escoltar-la. A l’altra 
banda de la plaça Sant Jaume també reben bastona-
da: un sol paràgraf conté el judici més dur que he lle-
git sobre l’evolució present (i futura!) del govern de 
Catalunya. I tot, amb el nivell d’ironia de les grans co-
mèdies, sense derivar en farsa. I amarat d’una visió 
gairebé tel·lúrica sobre les forces subterrànies que 
ens governen. 

Retrat del desassossec actual 
Perquè la novel·la, si vol transcendir el temps que re-
trata, ha de contenir més dimensions. I a Profecia en so-
bren: té un estil impecable, unes imatges boniques i 
efectives, uns protagonistes vius i memorables. L’An-
dreu Garom té una filla amb qui la relació és enverina-
da: la ràbia, la ira, la tristesa i la incomunicació tenyei-
xen una història d’amor paternofilial intensa i plena de 
replecs i moments de tota mena, algun dels quals ha 
d’entrar a formar part d’una antologia de la incomodi-
tat més hilarant de la literatura catalana, perquè és sen-
zillament inoblidable. El personatge de la filla és impor-
tantíssim i qui aporta fondària intel·lectual a la novel·la. 
Estudiosa de les estructures de les profecies antigues 
que anuncien la fi del món, sobretot les de tradició he-
brea, el retrat de la Dèbora es va enfosquint a mesura 
que avança la novel·la i acaba encarnant un conjunt de 
forces gairebé diabòliques, dignes de l’Antic Testament 
que estudia. 

El llibre té encara un altre mèrit, que és el de connec-
tar amb un estat d’esperit del món actual: aquest desas-
sossec que ens té a tots amb l’ai al cor, immersos en la 
incertesa permanent, pendents de qualsevol notícia que 
pugui ser la definitiva que ens capgiri la vida i que anun-
ciï la temuda fi del món. Al capdavall, Garrigasait és el sa-
vi de qui parlàvem al principi, i tot això ja ho ha llegit en 
els llibres antics: només ho ha traslladat a una de les for-
mes modernes d’entreteniment com és una novel·la. Una 
que conté tots els elements per ser un èxit rutilant. !
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