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enim una idea massa simple de To-
màs Garcés i la seva obra. La perso-
nalitat humana i artística de l’excel-

lent poeta, prosista, crític, assagista i tra-
ductor és molt més complexa del que pu-
gui semblar a primera vista, sobretot si no
fem cas dels estereotips que envolten la fi-
gura i la producció de Garcés: conservador
intransigent, neopopularista superficial,
“colofó del noucentisme” i no sé quantes
insensateses més. Ja comença a ser hora
de llegir Garcés directament i sense aprio-
rismes reduccionistes de cap mena.

Per aquest motiu hem d’aplaudir fervo-
rosament l’aparició de l’estudi monogràfic
Tomàs Garcés: periodisme i crítica del
poeta i estudiós del periodisme català Va-
lentí Soler. El text de la contracoberta afir-
ma que el llibre “té la voluntat de contri-
buir a completar el coneixement de l’obra
de Tomàs Garcés, més enllà de la seva
poesia”. Aquesta afirmació és totalment
certa, però crec que podem anar més en-
llà i dir que és una contribució indispensa-
ble al coneixement global de l’obra general
de Garcés, perquè és un llibre fet des del
rigor i sense cap prejudici de base.

El llibre de Soler es proposa diversos
objectius que compleix sobradament. En
primer lloc, de base, és un inventari dels
1.103 textos en prosa que Garcés va publi-
car a les pàgines de diaris i revistes entre
1919 i 1981, des de Mar Vella a Serra d’Or.
En segon lloc, el llibre és una encertada
aproximació interpretativa d’aquest ingent
conjunt d’articles, ressenyes, assaigs i
poemes en prosa. Soler ressegueix any a
any el desplegament de l’obra de Garcés
en suport periodístic per mirar d’establir-
ne la coherència artística, intel·lectual i
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ideològica al llarg de les sis dècades que
van durar les col·laboracions en la premsa.
I en tercer lloc, Soler acaba assenyalant
específicament els grans centres d’interès
de temàtic de Garcés.

Tomàs Garcés: periodisme i crítica, de
Valentí Soler és un llibre utilíssim, àgil, me-

ticulós i absolutament necessari. Només
té alguna imperfecció que el priva de ser
rodó del tot. Per exemple, no s’insisteix
prou en l’evolució de l’estètica de Garcés
al llarg de la seva carrera. Per altra banda,
hi ha un cert abús d’un plantejament me-
todològic de caire positivista, historicista i

polític. I, finalment, caldria que el llibre
contextualitzés més la producció de Gar-
cés en el seu entorn internacional, un en-
torn que l’autor coneixia a fons i seguia
sense defallir.

Amb tot, però, ens trobem davant d’un
estudi ambiciós, sòlid i impagable. ❋

Assaig D. Sam Abrams

Garcés més ben enfocat
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a reseña es un oficio que
me gusta, entendida
siempre como testimo-

nio de lector, más que como esa cosa
aparatosa y sosa y casposa llamada
«crítica literaria». Debo agregar que el
hábito de las reseñas me acercó a es-
critores tan importantes para mí como
Malcom Lowry, Tomás Eloy Martínez y
Augusto Monterroso”. Coincideixo de
ple, fins i tot en els autors, amb aques-
tes paraules d’un dels meus escrip-
tors colombians preferits, Darío Jara-
millo Agudelo.

Com el vell Conrad, l’amic Steven-
son o el meravellós Kipling, Amitav
Ghosh, aquest escriptor indi que viu a
Nova York i feia classes a les universi-
tats de Delhi, Columbia i Harvard
abans de dedicar-se de ple a l’escrip-
tura, deixeble del seu estimat Vikram
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Seth, que li va recomanar que es dedi-
qués a la prosa després d’haver-li
mostrat unes poesies seves, a la seva
novel·la Mar de Roselles, que han tra-
duït Iñaki Tofiño i David Cañadas –a
veure si prenen exemple altres edito-
rials i posen els noms dels versiona-
dors a la portada–, recupera les histò-
ries clàssiques dels grans autors
d’aventures i desventures, que en
aquest cas s’emmarca a la seva Cal-
cuta natal.

No sé si podem parlar de literatura
de la immigració o feta per immi-
grants, a mi que m’agraden tan poc
les etiquetes, però sí d’escriptors que
emigren a d’altres països i que es-
criuen en una altra llengua que no és
la seva materna. I aquí s’afegeix la
gran capacitat camaleònica de l’autor
per mesclar la seva atractiva nostàlgia

índia amb temes tan polèmics i pro-
blemàtics com ara la colonització, l’ex-
plotació, els negrers esclavistes, les
castes com ara els pàries, l’alta socie-
tat, mercenaris, polissons, prínceps
aventurers, noies fugitives, un mare-
màgnum tot barrejat en aquest vaixell
anomenat Ibis, títol de la trilogia de la
qual Mar de roselles és la primera en-
trega. És el nom de diversos ocells de
la família dels plataleids, de l’ordre
dels ciconiformes, que tenen els tar-
sos llargs i el bec llarg, prim i corbat
cap avall. I no deixa de recordar-me
un altre llibre, El vol de l’ibis roig, de la
brasilera Maria Valèria Rezende, en
traducció de Josep Domènech Ponsa-
tí. L’obra està situada a l’Índia del
1838, just abans de la guerra de l’opi
amb la Xina, en el moment dels grans
canvis que es produiran a l’ordre esta-

blert del país. Una història del colonia-
lisme de l’Àsia oriental i de l’increment
del cultiu de l’opi gràcies a l’imperi bri-
tànic: no sé si els sona! I pertany a
l’àmbit de la vanitat i l’avarícia més fu-
nesta de l’home i que ha fet i fa tant de
mal a tanta i tantíssima gent encara, a
la moral política, més aviat a la immo-
ral política, que és la que avui dia en-
cara impera, es promou, governa i ti-
ranitza el món. Perquè com diu també
Jaramillo: “Tiendo a pensar que el po-
der y la ambición humana, exacta-
mente del mismo modo como lo son
la codicia o el basuco, o sea, que son
dañinos cuando lo tocan a uno”.

Amitav Ghosh ha publicat una de-
sena de novel·les i ha viscut a Bangla-
desh, Sri Lanka, l’Iran, l’Índia,
Egipte i Cambodja, a més dels Es-
tats Units. ❋

Opi i desventures
Novel·la Xavier C. Ribot


