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“Pucmatarmolta
gent,perquèfaig
novel·ladegènere:
uncapellà,unamare
jove...Peròenfron-
tar-mealamortd’un
gosembloqueja”
Asa Larsson, novel·lista
‘El Mundo’

“Tot autor de
novel·la negra
hauria de tenir
relació amb un
policia. El meu
marit és policia”
Camilla Läckberg, novel·lista
AVUI

“Lanovel·lapolicía-
caetpermetbregar
ambelsextremsde
laconductahuma-
na,senseperdrede
vistaelqueésmés
quotidià”
Don Winslow, novel·lista
Random House Mondadori
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http://mariusdomingo.
blogspot.com/

Alguns dels avantatges de

matinar per fer el SOCC

[Seguiment d’Ocells Comuns

a Catalunya] són, per

exemple, trobar-se amb

paisatges irrepetibles, com

aquesta magnífica lluna

plena de gener. No vaig poder

fer res més que parar el

cotxe, baixar l’equip de

fotografia i guardar-me-la

per a fons d’escriptori.❋

http://espaidellibres.wordpress.
com/

La pregunta que tots ens hem fet algun
cop a la vida, i per a la qual ni tan sols la fi-
losofia zen té resposta, ens la formula el
nostre amic Holden Caulfield a la pàgina
més famosa d’El vigilant en el camp de
sègol [de J.D. Salinger]: “Jo visc a Nova
York, i pensava en l’estany de Central
Park, avall, prop de Central Park Sud. Em
preguntava si és que estaria gelat quan
arribés a casa, i si ho estava, on coi ana-
ven els ànecs. Em preguntava si venia algú
amb un camió i se’ls emportava cap a un
zoo o alguna cosa així. O si només aixeca-
ven el vol i prou”.
On coi van els ànecs quan els llacs on
viuen es gelen? Aquesta, ho intuïm, és una
d’aquelles preguntes que ningú, ni el zoò-
leg més llest del món, mai no ens podrà
respondre de forma concloent.❋

MÀRIUS DOMINGO

PARAULADEBLOG ENTRE
COMETES

TEXTURES

Ni ladictaduracomunis-
tavapoderacabaramb

la brillantor de la intel·lec-
tualitat polonesa. Witold
Gombrowicz i Zbigniew
Herbert en són dos exem-
ples. El primer, més cone-
gut, ja fa anys que el tenim
a l’abast. Del segon ara s’ha
traduït al català el que està
considerat el seu millor as-
saig,del1962,Unbàrbaral
jardí(LabreuEdicions),del
qual avui es fa una lectura
pública a la barcelonina lli-
breria Alibri (c/ Balmes,
26).Sihianeu,podreucom-
provar amb les vostres prò-
pies orelles que, de bàrbar,
Herbert no en tenia gens.
Manuel Bellmunt, traduc-

tor i prologuista, ja ens ho
adverteix: “El bàrbar –tot i
que només sigui ètnica-
ment– s’adona en visitar el
jardíquesapmoltmésdela
cultura eropea que la gent
que hi viu”.

El llibre és un viatge a la
culturaMediterràniad’algú
que ve de la grisor totalità-
ria centreeuropea. El jardí
en qüestió és la Provença i
Itàlia, des de les pintures
prehistòriques de Lascaux
fins al temple de Paestum,
alaCampània,oelmónper-
seguitdelscàtars.Herbert,
autord’unapoesia“impreg-
nada –escriu Bellmunt–
d’unintel·lectualismehisto-
ricista i d’un classicisme

cultural”, es converteix en
aquestconjuntdetextosen
un viatger sensible i culte,
genspedant.Lasevaésuna
mirada personal i intrans-
ferible, que defuig l’acade-
micisme i s’acosta al perio-
disme. En algun moment
m’ha semblat llegir Josep
Pla. Tant et pot parlar de
les famoses pintures Al·le-
gories dels bons i mals go-
verns de Siena com de la
trattoria on es menja tres
porcions de pizza, a la qual
s’ha aficionat al seu pas per
Nàpols, que, com tothom
sap, és on es fan les millors
pizzes del món. El seu mè-
tode és diàfan: “En primer
lloc, una peregrinació real

per ciutats, museus i ruï-
nes. En segon lloc, un re-
corregut a través d’aquells
llibres que tenen alguna
cosa a veure amb els llocs
visitats”. Amenitat erudi-
ta, farcida d’idees pròpies,
sovint a contracorrent.

És especialment reco-
manable el capítol de Las-
caux, que comença amb un
deliciós esmorzar: “Truita
amb tòfones. Les tòfones
pertanyien a la història de
la bogeria humana i, conse-
güentment, a la història de
l’art”. I acaba igual de bé:
“Sóc un ciutadà del món,
hereu no només dels grecs
i els romans, sinó pràctica-
ment de l’eternitat”.❋

IGNASI
ARAGAY Herbert, el bàrbar refinat

“EnunagirapelJapó
ningúemvapregun-
tarresen15dies, tret
d’unanoia, l’últim
dia,quevavoler
saberonhaviacom-
pratelspantalons”
Ian Rankin, novel·lista
‘Serienegra’
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http://filantprim-josepmanel.blogspot.com/

No m’he llegit el reglament, però vaig d’un lloc a un altre convençut que
aplique, fil per randa, els seus preceptes. La mirada s’ha d’acontentar amb
la brevetat del gest del cap que, casualment, fita en aquella direcció uns se-
gons, com si cerqués alguna cosa i, decebut, ataülla un altre indret. Amb
això i amb la maldestra radiografia d’aquell moment copsat amb totes les
alertes de la prudència enceses. Empresonar un instant ple de defectes.
I farcir-lo amb els apunts que anirà prenent el teu aparent desinterès al
llarg de la jornada. El contacte físic no es deixa a la casualitat. Ha de tindre
una raó fonamentada en el tracte. Un dit que prem un botó imaginari a l’al-
çada del muscle, una lleu pressió de la part superior del colze, un mal cal-
culat lliurament d’un objecte que demana i que et fa notar, amb una inevi-
tabilitat postissa, els seus dits diligents en la rebuda. I no pots abusar-ne
malgrat que la pell de la camisa mateixa reclame ser objecte transitori d’un
sentit còmodament cobert, endormiscat, preservat de la fregadissa del seu
cos. Si la paraula que deixes anar no inicia una conversa, fuig. Si dóna joc
per encetar el diàleg, no l’eternitzes, no mostres les cartes. No mires als ulls
(ai, els ulls). [...]. Fes veure que sempre hi ha alguna cosa més important
que reclama la teua atenció. Que vas ple d’inèrcies que et dicten els movi-
ments més enllà de la seua presència. El reglament de la indiferència té
normes ben estrictes. Siguem seriosos. No acomboiem la desgràcia.❋


