
0 7 . 1 2 . 2 0 1 2

2
n dels grans llibres de
la temporada serà Pe-
dra i pinzell. Antologia

de la poesia xinesa clàssica, un
volum que recull per primer
cop en català una selecció de la
poesia xinesa clàssica en tra-
ducció directa de l’original i en
una edició bilingüe xinès-cata-
là, a càrrec del poeta i professor
Manel Ollé, titular en història i
cultura de la Xina moderna i
contemporània al Departa-
ment d’Humanitats de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, on co-
ordina els Estudis d’Àsia
Oriental. Ollé és un vell cone-
gut de les nostres planes, on va
col·laborar durant anys com a
crític literari i ha estat un dels
introductors de la civilització
xinesa al nostre país. En aques-
ta obra magna, Manel Ollé ha
reunit poetes imprescindibles
d’una tradició de milers d’anys
d’antiguitat, amb noms com Li
Bai, Du Fu, Bai Juyi, Wang Wei,
Li Qingzhao i Su Shi, entre una
àmplia mostra.

La iniciativa sorgeix de l’edi-
torial Alpha, gairebé centenà-
ria, i que és el segell que impul-
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Segueixo la teva veu...
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sa la Col·lecció de Clàssics Grecs i
Llatins de la Fundació Bernat
Metge, on han aparegut més de
390 volums, referència princi-
pal de l’alta cultura catalana.
Alpha publicarà altres obres de
literatures no occidentals
    Com a incitació a la lectura us
presentem un tast del pròleg del
sinòleg Manel Ollé, on aparei-
xen algunes de les claus per in-
troduir-se en uns poemes fora
del temps i alhora submergits en
la bellesa i la contemplació. Tal
com especifica el traductor, “la
tradició poètica xinesa tendeix
més a recrear l’harmonia que a
mostrar el conflicte, tendeix
més a fondre el subjecte en l’en-
torn que no pas a caracteritzar
personalitats singulars, tendeix
més a al·ludir o suggerir que no
pas a expressar clarament”.
    En fi, un luxe, que ens arriba
en les dosis dels poemes, com el
de Bao Zhao, del qual reprodu-
ïm un fragment final (414-466):
“S’extingeix el llum rogenc i et
busco els ulls en la foscor. En-
tenc la teva cançó. Segueixo la
teva veu, però no en preuo el so
sinó el sentit pregon.” ❋
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A partir d’ara,
Alpha publicarà
obres de
literatures no
occidentals

a natura conté tots els co-
lors de la paleta del pintor.
I molts més, sobretot per-

què els pigments són cars i amb
la crisi actual ja se sap que bla,
bla, bla. Blau. Les flors de color
blau m’agraden perquè són més
fúnebres, no transmeten aquell
esclat alegre dels vermells, grocs,
blancs... Hi ha desenes de flors
blaves, des de la campaneta (bla-
va), a la pastorella, passant per la
del romaní, pel lliri (blau), el
corniol, el pensament del Mont-
seny i l’alfals (com ironitzava el
meu avi: “Bon cop d’alfals, de-
fensors de la terra”).

I és que el blau és un color que,
segons el to, resulta sobri, pro-
fund com el mar, net com el cel,
trist com... com el nen que pro-
tagonitza la darrera novel·la
d’Edward Bunker, traduïda per
Zulema Couso, que presenten de
manera tan impecable com sem-
pre Sajalín Editores.

L Perquè en anglès blue, a més de
blau, vol dir trist. I a Little Boy
Blue (1981), Bunker ens narra les
desventures d’un nen llest, in-
inde-independent (perdó, és el
costum) i rebel, que pateix atacs
de ràbia. Un nen que creix sense
amor i que, perseguint-lo, no-
més trobarà experiències dra-
màtiques (blau també és el color
que apareix a la pell després de
rebre un cop), enfrontant-se
contra tot ordre establert, en ca-
ses d’acollida i reformatoris.

Un petit nen trist, com Bunker,
que la va considerar la seva mi-
llor obra, tot i que els crítics, que
havien llegit No hay bestia tan fe-
roz (1973) i La fábrica de anima-
les (1977), no li van donar la raó.
A un construït a la presó com ell,
no li cal discutir. I va deixar d’es-
criure novel·les durant 14 anys.
A cagar. De flors blaves n’hi ha
desenes. D’autors com Bunker,
pocs, ben pocs. ❋

FLORITURES LLUÍS LLORT

Blau cel, blau marí, blau de cop
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