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’obra d’Antoni Marí (foto)
és una de les baules perdu-
des de la literatura catala-

na. El costumisme i les nombro-
ses representacions del formalis-
me han tancat les portes a un lec-
tor interessat a trobar alguna cosa
més que situacions o moviments
enginyosos. La literatura d’idees
està poc representada si no és en
territoris intermedis entre la poe-
sia i l’assaig. D’aquests dos regnes
procedeix l’eivissenc Antoni Ma-
rí, un autor que ha concentrat
una visió del fet creatiu a partir de
llibres inclassificables com El vas
de plata, La voluntat expressiva i
L’home del geni, i novel·les de fons
com El camí de Vincennes i Ent-
springen, per citar-ne les que van
tenir un reconeixement més gran.
La manca de perspectiva impe-
deix valorar la trajectòria d’un
personatge que hauria de tenir
més protagonisme en el moment
de representar-nos, però les coses
van com van i la bibliografia més
consumista i xarona és la que so-
vint se situa al davant en la nostra
caravana.

És un al·licient poder tenir un
nou volum de Marí. El nostre crí-

L
Literatura de fons i d’idees
EDITORIAL. DAVID CASTILLO. COORDINADOR

tic Jordi Capdevila ens recomana
Llibre d’absències, que acaba de
publicar Tusquets, editorial a què
Marí està vinculat de fa anys i on
ha realitzat una esplèndida tasca
en la recuperació de clàssics, apa-
rició de nous valors i traduccions
de policíaques de qualitat. Antoni
Marí no és un home de grans fas-
tos sinó que s’ha adaptat a la cursa
dels fondistes. Seria un bon regal
per a lectors ambiciosos i per als
escèptics que sovint desconfien
dels nostres autors. És un valor
que caldria potenciar, llegir-lo.
    Com si es tractés d’una coinci-
dència, Glòria Farrés fa un dels
temes centrals dedicat al tercer
centenari del naixement de l’in-
fluent pensador Jean-Jacques
Rousseau. Farrés accentua que
Rousseau fa dependre la felicitat
humana de la seva relació amb la
natura i raona la seva vinculació
al Romanticisme, moviment que
alguns consideren vigent. L’autor
d’Emili o de l’educació ha estat
més citat que llegit, però al nostre
país ha estat traduït a bastament.
Us proposem la relectura d’un
clàssic, que ens servirà per inter-
pretar el daltabaix de la crisi. ❋
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l Nadal porta, com a mí-
nim, un parell de clàssics
sota el braç: Cançó de

Nadal, de Dickens, i totes les
versions i perversions sobre el
tió per a primers lectors. El tió és
un tronc d’arbre, i ja dins del
regne vegetal n’hi ha més, de
clàssics de Nadal, com l’avet.
L’Abies alba és l’única espècie
d’avet que creix espontània-
ment als Països Catalans, en zo-
nes dels Pirineus. Molts dels
guarnits amb garlandes, cintes,
boles i llumetes, doncs, ens arri-
ben de fora. Que ningú no dubti
que som un país acollidor.

Més plantes nadalenques: el
grèvol o boix grèvol, amb les fu-
lles amb punxes i les boletes ver-
melles agrupades, és un arbust
que creix en boscos de la zona
atlàntica europea. També té
noms com ara coscoll del vesc,
arbre de visc, arbre de mal gruit
o agrifoli. Macos, oi?

E I al costat del grèvol, el galze-
ran (també amb boletes verme-
lles però amb fulles que no pun-
xen) i la poinsettia o flor de Na-
dal (aquella que les fulles es tor-
nen vermelles els mesos de de-
sembre i gener i que és originà-
ria de Mèxic), hi ha el vesc.

El vesc (també amb boletes,
però blanques i lletoses) es diu
que porta bona sort, i un em-
barbussament afegit: “Vaig al
bosc i busco vesc i visc del vesc
que busco al bosc.” Els druides,
que van existir més enllà dels àl-
bums de l’Astèrix, la considera-
ven una planta sagrada i havia
de ser tallada amb una falç d’or
(ara vés, o vesc, i busca’n una!).
Observo que el vesc té una ca-
racterística que em remet a la
Hisenda espanyola: és una plan-
ta paràsita que viu de xuclar la
saba a arbres i arbustos. Sí, i les
fulles són de color wert.

Bon Nadal a tothom. ❋
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Boletes i vermell, per Nadal
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