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l ot i que la crisi està tenint
efectes devastadors i
involucionistes per a la literatura
catalana, els bons editors

encara ens ofereixen llibres
minoritaris i deficitaris, dels que fan
avançar la cultura. Només en
aquest suplement podran
trobar-ne un bon grapat, entre els
quals destacarem en aquest
editorial la recuperació de l’assaig
essencial de Maurici Serrahima
sobre Proust –a Edicions de
1984–, un autor fonamental de la
modernitat i meta en el camí de
l’alta literatura francesa del segle
XIX. El nostre crític Xavier Pla es fa
ressò d’aquest esdeveniment, tot i
que lamenta la inexplicable
absència del pròleg que Joaquim
Molas va realitzar per a l’edició del
1971. En un dels seus comentaris finals,
Serrahima va dir que ningú que escrigui
després de Proust no n’haurà pogut
esquivar la influència, “i moltes coses que
van ésser escrites abans d’ell no podrien
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ésser escrites com ho van ésser. La visió
que ens dóna de la realitat humana ha
d’ésser completada; no hi ha «temps
perdut» perquè tots els temps reviuran

en l’eternitat”. Tampoc és per casualitat
que Proa publiqui l’esperada edició
bilingüe de Com ella, els poemes escollits
d’Anne Sexton, a càrrec de Montserrat
Abelló, una de les nostres poetes més

destacades i militant fervent de la
traducció. Sexton va ser una de les veus
malaguanyades de la poesia americana,
però ha regnat després de morir. Només

algú que va saber captar el dolor i
donar-li forma podria escriure
versos com els del seu poema La
terra: “Déu dropeja pel cel / sense
forma, / però li agradaria fumar-se
el seu puro / o mossegar-se les
ungles / i coses així. // Déu
posseeix el cel, / però anhela la
terra, / la terra amb les seves
petites coves adormides...”.
 També hem de destacar la tasca
constant dels editors de Jardins de
Samarcanda, que arriben al
número 59 de la col·lecció amb
Esborranys i poemes inacabats, de
Konstandinos P. Kavafis (pròleg,
traducció i notes d’Eusebi Ayensa).

El llibre va obtenir el quart premi Jordi
Domènech de traducció de poesia.
Qualsevol excusa és bona per tornar al
poeta d’Alexandria, i més amb versions
tan acurades com la d’Ayensa. ❋
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i la història la fan les persones,
quin interès tenia passar-se la vi-
da escrivint sobre simples fets fa-
tus, vulgars, a penes comprova-

bles, o, encara pitjor, imposats directa-
ment des del poder? Aquesta era la pre-
gunta que es van fer un grapat d’estu-
diants de periodisme de finals dels 70
després de llegir, potser per atzar o pot-
ser per la complicitat que ja generava lla-
vors la marca Anagrama, El nuevo perio-
dismo, de Tom Wolfe. Potser no va ser el
llibre que els va canviar la vida, més aviat
són els media els que acaben conformant
l’existència d’un periodista, però sí que
els va fer obrir els ulls sobre quina mena
de relat volien fer. Després, les circums-
tàncies i la realitat del país els va portar
per camins sovint allunyats d’aquella
idea d’entrar en la ment i la personalitat
dels personatges que van mamar a Via-
jando con los Rolling Stones, de Robert
Greenfield, Miedo y asco en las Vegas, de
Hunter S. Thompson, o Ponche de ácido
lisérgico, també de Wolfe, tots tres a
Anagrama. La universitat no se’n va as-
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sabentar mai del que passava. Era
l’habitual llavors. Mentre la novel·lís-
tica internacional es convulsava
amb A sang freda, els autors locals
encara no havien superat els vells es-
quemes noucentistes. Però com que
aquest és encara el discurs oficial, la
literatura catalana es va saltar ale-
grement aquesta baula, va ser inca-
paç de restablir els ponts amb el pe-
riodisme trencats des de la Guerra
Civil i va anar esllanguint fins al que
és avui, honroses excepcions a ban-
da. El periodisme tampoc va ser ca-
paç de superar el vertigen del què?, i
així ha quedat avui reduït a ser un
trist corifeu del poder polític i finan-
cer. La universitat sí que sap el que
passa, però calla còmplice. Aquells
estudiants que van obrir els ulls amb
Wolfe sobreviuen en petits mitjans,
tenen un escàs prestigi i se saben
atrapats per companys més espavi-
lats que, desdient-se a temps d’aque-
lla modernitat, van instal·lar-se a
l’ombra de qui els dóna de menjar. ❋
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AVUITOCA...

Maduresa (–)
Hi ha a qui li agrada la fruita més aviat verda, però en
general la preferim madura. Però de madura passa
molt ràpidament a podrida. Uf. Pel que fa a l’atractiu
físic, molt de tant en tant un madur podria guanyar
un concurs de sex-appeal; una madura, gairebé mai.
L’etapa de la maduresa, com tot, té lectures negati-
ves i lectures positives. Aquesta setmana observem
alguns detalls enfocant cap a la part més ingrata. La
setmana vinent, l’altra cara de la moneda. 1- Saps
que has arribat a la maduresa quan tot et fa mal i el
que no et fa mal és perquè ja no funciona. 2- A la ma-
duresa, la teva edat es manifesta a la cintura. 3- La
maduresa és quan el metge et recomana fer exercici
a l’aire lliure i el que fas és conduir amb la finestra
oberta. 4- A la maduresa els sopars amb espelmes
deixen de ser romàntics perquè no pots llegir la carta
ni posant-te les ulleretes que dus penjades al coll.
5- La maduresa és quan sabem totes les respostes,
però ningú ens pregunta. 6- A la maduresa comences
a oblidar els noms, després els rostres i al final... obli-
des apujar-te la bragueta. 7- La infantesa és l’etapa
de la vida en què fem ximpleries davant el mirall; la
maduresa és el moment en què el mirall es venja.
8- La maduresa és quan ja no tenim edat per donar
mal exemple i comencem a donar bons consells. ❋
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