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Un trio explosiu

A
quest cop l’at-
zar de la ma-
quinària del
món editorial
ha fet que coin-
cidissin les tres
novetats literà-
ries d’Hèctor

Bofill, una de cadascun dels tres gè-
neres que conrea en paral·lel: la
poesia, la narrativa i l’assaig.

Abans d’entrar en el comentari
dels tres llibres, cal fer dues reflexi-
ons introductòries. La primera és
que hem d’esforçar-nos a aprendre
a avaluar les obres d’Hèctor Bofill al
marge de les seves activitats políti-
ques, al marge del seu perfil com a
figura pública. I la segona és que
Hèctor Bofill sempre està intentant
revolucionar els tres gèneres litera-
ris que cultiva.

En definitiva, Bofill és un autèn-
tic agitador en el camp de les lletres
catalanes i és, alhora, una de les
veus més originals de l’actual pano-
rama literari. En aquests moments
del poti-poti de la postpostmoder-
nitat, Bofill troba que la literatura
catalana ha perdut el nord, ha per-
dut un sentit d’autenticitat, un sen-
tit de realitat, un sentit de vitalitat.
I, evidentment, el nostre autor es
proposa la tasca de mirar de recu-
perar aquests valors perduts o
eclipsats momentàniament.

Al poemari El retorn dels titans,
Bofill aconsegueix de tornar a dotar
la poesia d’alt voltatge artístic i vital.
En aquest sentit, només cal mirar
atentament l’aparell formal del lli-

El món de
l’edició té
aquests jocs
d’atzar: fer
coincidir
en el temps
projectes
que parteixen
d’una certa
distància.
Hèctor Bofill
ha pogut
demostrar
d’un sol cop
la seva
polivalència
presentant
un assaig,
una novel·la
i un poemari
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bre. Els 50 poemes aspiren a una
mena de totalitat perquè el discurs
clarament líric de Bofill també té ele-
ments èpics, narratius i dramàtics,
de manera que totes les possibilitats
de la poesia hi estan contemplades.
Paral·lelament, cada poema del con-
junt és una creació autònoma i al
mateix temps forma part de les dues
narracions entrellaçades que cons-
titueixen el llibre: una vigorosa his-
tòria d’amor i una implacable guer-
ra d’ocupació. L’ambientació de les
dues històries està muntada a partir
d’elements de la Grècia antiga com-
binats amb elements del món dels
còmics i les nissagues de ficció del
món contemporani. Fins i tot els de-
casíl·labs que empra el poeta al llarg
del llibre mesclen elements de clas-
sicisme i modernitat.

L’art i la realitat immediata
A través de la novel·la Dafne abans
de l’alba Bofill ens dóna una injecció
de realisme i excés. Bofill situa la
seva novel·la a la Catalunya del 1995
al 2003, per poder treballar amb es-
deveniments recents que tots
els lectors poden identificar
fàcilment. Aquest és un
dels reptes de la novel·la:
renovar el vincles entre
l’art i la realitat immedia-
ta, una realitat que molts
narradors defugen. La
novel·la gira a l’entorn de
dos personatges princi-
pals, Armand i Dafne,
que encarnen les dues
maneres més comu-

nes d’encarar la vida: des de la segu-
retat de les formes establertes o des
de l’extrem del risc vital. I aquesta
confrontació entre sistemes de vida
encarna la visió de Bofill del drama
central de la nostra societat, escin-
dida entre els atractius de l’statu
quo i el trencament.

I l’assaig Constitucionalisme a Ca-
talunya. Preludi de modernitat és un
agosarat trencamentde llançaafavor
de la importànciade lahistòriadeCa-
talunyaenelmarcde lahistòriad’Eu-
ropa id’Amèrica.Enel seubrillantas-
saig, Bofill reivindica Catalunya com
undelspaïsosque jaal segleXVIIIha-
vien arribat a assolir un nivell de fun-
cionament polític i institucional que
claramentprefiguraelconstituciona-
lisme modern i contemporani. Les
Corts de Cadis van arribar ben bé un
segle més tard. Per Bofill, cal des-
marcar Catalunya d’Espanya i situar-
la al costat d’Anglaterra, França i els
EstatsUnits,onvaquallar la lluitaper
la limitació del poder i els drets i res-
ponsabilitats dels ciutadans.❋
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