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i ha un espai absolutament im-
mens de vida, pensament i poesia
entre el poema Oda infinita, que fa

part del llibre Poesies (1985), i el Cant es-
piritual, del llibre Seqüències, del 1911. Es
tracta de l’excel·lència en molts aspectes
dels cinc llibres de poemes de Joan Mara-
gall que el crític, traductor, estudiós de la
literatura i també poeta D. Sam Abrams
(Beckley, West Virginia, 1952) ha anat
desgranant durant anys i dels quals ara
ens brinda les dimensions d’una lectura en
vertical i al detall; tots cinc llibres i poema
a poema. A la manera –ho confessa el
mateix assagista en la presentació del vo-
lum– de com ho havia fet el crític anglès
(també poeta, bona coincidència!) John
Fuller sobre l’obra d’Auden: W.H. Auden: A
commentary (1998). Abrams coneix gaire-
bé podríem dir que amb rabior el material
que tracta i coneix tant o més bé les ex-
igències del gènere, els seus requisits i
també els seus paranys, i ben cert que en
aquesta aventura ha fet l’opció més direc-
tament honesta: ha escrit un llibre rigoro-
síssim, ambiciós a tots els efectes i decidi-
dament sincer… Doncs sí, Llegir Maragall,
ara (l’estudi ha estat mereixedor aquest fi-
nal d’estiu del 31è premi Carles Rahola
d’assaig) és un volum que molts esperà-
vem; i com a mínim hi ha tres raons con-
nectades que poden contribuir a provar
d’explicar una afirmació com aquesta. La
primera és que era molt necessari tornar a
dir –amb la plena consciència de tenir els
poemes de Maragall a les mans i de tenir-
los verticalment explorats– que el nom de
l’autor de Visions i càntics respon al d’un
poeta lliurat des del principi al món nou i a
la modernitat; i això s’afirma i es vol de-
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mostrar en el llibre per abatre les simplifi-
cacions d’un retrat molt distorsionat que
ha anat dominant del personatge i, en
conseqüència, de la seva obra. Com a co-
neixedor profund de la literatura anglosa-
xona, Abrams connecta diverses compo-
sicions del poeta amb algunes d’altres au-
tors de la talla, per exemple, de Williams
Carlos Williams, T.S. Eliot, Frost o Auden, i
aquí sí que hi ha una aportació d’alt interès

amb vista a recompondre la personalitat i
la vàlua literària de l’escriptor. La segona
raó –que lliga de manera explícita amb el
títol de l’assaig, Llegir Maragall, ara– té a
veure amb la invitació i/o incitació als lec-
tors “de tota casta, des del lector general
fins al més exigent i especialitzat” a aca-
rar-se a una relectura neta i desacomple-
xada de la poesia maragalliana. I la tercera
raó respon a un dels objectius que el crític

s’ha proposat en la
confecció de l’estu-
di: “llegir Maragall, i
no parlar de Mara-
gall” (ja s’entén que
amb totes les por-
tes de l’afirmació
ben obertes).
I encara un aspecte
més d’interès en el
llibre que guarda re-
lació amb la destre-
sa i la precisió amb
què Abrams tracta
–ja és una especiali-
tat de la casa– la
qüestió de la indis-
solubilitat, sempre,
entre la forma i el
contingut en l’estudi
i l’anàlisi de cadas-
cun dels poemes.
En els bons poetes,
les preferències i la
tria de formes no

són mai passatgeres. Bàsicament perquè
fan part de les expectatives que configu-
ren cada univers intel·lectual i creatiu.

Ho he escrit potser més de tres cops:
aquest és un país que ja fa massa temps
que ha deixat de llegir els seus poetes.
Posposar i anar posposant un compromís
com aquest no només posterga el futur si-
nó que el desdibuixa, fins que arriba a ani-
hilar-lo... El més alarmant és que la desídia
ara ja s’ha convertit en un abandó estricte.
Però cal saber que no hi haurà projecció
possible ni consecucions de plenitud sen-
se l’artèria major de la poesia... Aquest és
un llibre molt benvingut. ❋

Assaig Roger Costa-Pau

Joan Maragall, poeta del món
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odo lo que se llevó el diablo és
com aquestes nòvies de les
quals t’enamores com un

boig. Ets tan feliç al seu costat que
sempre tens la Gran Pregunta. Déu
meu, i després què? Quan estàs lle-
gint la segona meravella de Pérez
Andújar (Sant Adrià, 1965), és a dir,
la seva segona novel·la, la pregunta
és la mateixa. Quan acabi de llegir-la,
què? Perquè és evident que hi ha
nòvies i novel·les que no tenen re-
canvi fàcil. I Todo lo que se llevó el
diablo és una d’aquestes. Fins i tot et
podries casar amb ella.

Los príncipes valientes (2007),
més que una targeta de visita, va ser
una declaració de principis. Ens tro-
bàvem amb un narrador de primer
ordre. L’ascensor que arribava a tots
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els pisos. El bucle perfecte: culte i
popular. Individualista, introvertit,
franctirador de barriada, amb els
peus tan arrelats a la tradició com a
la subcultura de quiosc. Javier Pérez
Andújar demostrava la seva condició
caníbal. De tebeos, dels turmells
dels comercials del Cercle de Lec-
tors, de televisors, de pallassos i lli-
breters. Però per sobre de tot era, és
i serà un Planeta Diferent. Un ciclista
tan allunyat de la resta de corredors
que un no sap si guanya aquest Tour
o el de l’any que ve.

Amb Todo lo que se llevó el diablo
Pérez Andújar demostra que, si no
príncep, ha estat valent. És un tornar
a començar. Usa el mateix guant de
seda amb les paraules que a l’ante-
rior títol. El talent del mag que re-

dueix la realitat a les paraules, a l’art.
El mateix magma, però no ha volgut
repetir jugada. Ha trencat un còmo-
de autisme subpop i s’ha ficat en di-
ferents guerres. D’algunes se’n surt
bé, d’altres molt bé, i de totes, il·lès.

Madrid. Any 1. La República gene-
ra entusiasme i creativitat encara
que estigui a punt de ser implosiona-
da i explosionada (Bermejo dixit).
Una de les seves iniciatives consis-
teix a democratitzar la cultura. Tor-
nar la cultura al poble. L’intel·lectual
Cossío impulsa el que es diran Mis-
sions Pedagògiques. Mestres, ac-
tors, cineastes i sobretot gent que
creu que cultura i llibertat han de ri-
mar, es llancen a la conquesta de
l’Espanya Profunda. Creen escoles,
organitzen exposicions, reparteixen

llibres, projecten Charlot i difonen la
idea igualitària cultural. Són joves (i
no tan joves) però sobretot ingenus.
Perquè hi ha qui sempre ha descon-
fiat (i amb raó) dels libres. De la gent
del teatre, dels que pensen. En la
història surt un adolescent fill i nét
de caçadors de llops a la recerca del
seu destí, en format d’oncle anar-
quista. I per apostar més alt, l’autor
posa el turbo fins a l’actualitat i la
ciutat dels còmics, Brussel·les.

No és un llibre amable. És amarg i
fatalista. La violència irromp al món
dels membres de les Missions. La
violència hobbesiana destrossa no
només el somni rousseaunià dels in-
tel·lectuals, també el de la gent hu-
mil. La realitat és dura, lletja i injusta.
Que se la mengin els llops. ❋

Amargura i fatalisme
Novel·la Carlos Zanón


