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aquells que es van quedar a l’illa, es
van apropiar dels béns dels segres-
tats, van imposar un “ordre nou” i
es van aprofitar de la connivència
entre el poder polític i eclesiàstic
per, pocs anys després, oblidar els
fets. Són les mateixes autoritats,
els pabordes i els alts llinatges que,
dos segles després, gairebé impo-
sen el silenci i eviten que el prevere
se surti amb la seva.

Els dos plans temporals són, de
fet, tres. A partir dels quaderns se-
crets d’Arnau Vidal (escrits en turc
però amb alfabet llatí), que narren
els fets en primera persona, el pre-
vere Jordi Font intercala reflexions
i episodis en tercera persona sobre
el seu propi procés d’investigació,
les seves topades amb els seus su-
periors o el seu viatge a Mallorca
per investigar els arxius de la In-
quisició. I el lector no pot evitar
pensar que la dura crítica a la socie-
tat menorquina és compartida pel
mateix Josep Maria Quintana. Pot-
ser el que menys convenç són al-
guns dubtes històrics i de versem-
blança (es parla de passaports, Ar-
nau visita Felip II...) o estranys
anacronismes (un bordell a la Ciu-
tadella del segle XVI es podia dir
“Chez Madame”?). I estranya, so-
bretot, que no hi hagi cap diferèn-
cia entre les paraules d’Arnau, el
narrador del segle XVI, i les de Jor-
di, l’erudit de finals del XVIII: tots
dos s’expressen tal com ho faria un
novel·lista del segle XXI. ❋

Josep Maria
Quintana ha
escrit una
novel·la històrica
ambientada al
segle XVIII ACN

El herois de la nit
Autor: Josep M.
Quintana
Editorial: Proa
Barcelona, 2010
Pàgines: 256
Preu: 18,50 euros

L’home
intranquil
Autor: Kiko
Amat 
Editorial:
Columna,
Barcelona,
2010
Pàgines: 145
Preu: 16,50
euros

d’utilitzar hipèrboles i exagera-
cions per traçar un recorregut on
–també s’ha de dir– apareixen crí-
tiques un pèl fàcils, com aquella
brama segons la qual la televisió
no és més que un catàleg d’inutili-
tats. A més a més, no tot és abrup-
te ni despòtic, sinó que també hi
ha lloc per a la tendresa, especial-
ment quan apareix el fill del prota-
gonista, a qui, per molt que es dis-
fressi d’etern inconformista i d’es-
cèptic reconsagrat, també somia a
poder deixar-li un món una mica
millor. Un món deshabitat de papa-
nates –els mons de Quim Monzó
s’intueixen entre línies–, pares per-
fectes i guapos de revisteta. ❋
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escriptor i artista eivissenc, Jean Serra
(El-Biar, Alger, 1952), acaba de publi-
car el seu primer recull de traduccions

o versions de poesia. Es tracta d’una breu pe-
rò exquisida mostra editada sota el títol irònic i
intel·ligent d’Aproximacions i robatoris. Són
poemes que l’autor ha anat versionant i reto-
cant lentament des de l’any 1975. Al llarg dels
anys, Jean Serra ha anat desplegant molt gra-
dualment la seva obra literària, de manera que
hem hagut d’esperar més de tres dècades per
conèixer formalment la seva tasca de traduc-
tor de poesia. A més de poeta, assagista, crí-
tic, articulista i memorialista, ara hem d’afegir-
hi la traducció.

El títol de l’obra indica les motivacions artís-
tiques de l’autor a l’hora de traslladar els tex-
tos aliens al català. Serra tradueix per una sè-
rie de raons: per llegir més a fons un poema,
per practicar l’art d’escriure poesia, per evi-
denciar un lligam personal amb certs textos,
per homenatjar alguns autors, per guardar
testimonis dels seus viatges o per una neces-
sitat imperiosa, fruit de la lectura (“m’ho recla-
men”). Serra s’aproxima als poemes més llu-
nyans i roba directa-
ment els poemes que
susciten una implica-
ció personal més fer-
vorosa.

Malgrat la seva bre-
vetat, Aproximacions i
robatoris és un llibre
complet i ambiciós.
Conté poemes de tres
continents, Àsia, Àfri-
ca i Europa, i d’una
gran diversitat de llen-
gües, francès, castellà,
gallec, asturià, xinès,
grec, àrab... També
abraça una gran varie-
tat d’estils com ara
poesia en vers i prosa,
popular i culta, tradi-
cional i experimental o
antiga i moderna. Els
temes del conjunt de
poemes dibuixen un
arc que va des de la lli-
bertat personal fins a
la poesia mateixa, pas-
sant per l’amor, la
mort, la natura, el pas del temps, la vida moral,
la justícia, l’art, els infants, la família, la casa i
un llarg etcètera. I, finalment, recorre una
gamma important de subgèneres de la poesia.
Trobem exemples de poesia lírica, narrativa,
dialogada, conceptual i ideològica. En definiti-
va, Aproximacions i robatoris és una obra molt
rica i suggeridora.

Ara bé, indubtablement, el millor del llibre
és el català de Jean Serra i el seu domini dels
recursos de la poesia. En aquest sentit, els
textos són tan naturals i propers en català que
no sembla que hagin estat traduïts d’una altra
llengua. I, d’una altra banda, els poemes tra-
duïts són veritables creacions literàries en ca-
talà perquè el poeta hi ha trobat l’encaix per-
fecte a nivell formal per introduir el poema en
el sistema literari en català. ❋
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