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n dels grans misteris de la
poesia anglesa moderna
era quants inèdits guarda-
va Philip Larkin als seus ar-

xius. En vida, el poeta només va pu-
blicar quatre reculls breus, entre el
1945 i el 1974. La collita exigua ocu-
pava exactament 154 pàgines de
l’obra reunida pòstuma.

Després de la mort de Larkin, el
1985, els marmessors van posar
mans a l’obra per satisfer la curiosi-
tat dels lectors i la seva set insacia-
ble per disposar de més textos de
l’autor. D’aquest afany va sortir l’es-
tranya edició Collected poems
(1988), en què el curador, Anthony
Thwaite, va atrevir-se a desfer la uni-
tat dels llibres publicats introduint-hi
una bona colla de poemes inèdits.
Davant de l’ultratge textual, els crits
al cel es van sentir arreu del món de
parla anglesa.

La unanimitat de les protestes
van obligar Thwaite a rectificar amb
una nova edició, el 2003, on respec-
tava els llibres originals i recollia els
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inèdits en dos apèndixs. Tothom va
aplaudir el volum. Però volien més
Larkin. I van ser servits. L’any 2005,
va aparèixer el gruixut volum Early
poems and juvenilia [Poemes de jo-
ventut i juvenília], a cura de l’espe-
cialista i amic A.T. Tolley.

Al capdavall, però, els crítics i els
lectors encara remugaven en privat i
en públic. Exigien tot Larkin, un Lar-
kin definitiu i ben editat en un sol vo-
lum. I voilà!, les seves reclamacions i
pregàries han estat ateses més enllà
del que mai es podia esperar. Faber
& Faber, els editors de Larkin a partir
del 1964, acaba de treure al mercat
un atapeït volumot de 729 pàgines,
The complete poems, una veritable
obra completa, a cura del professor i
estudiós Archie Burnett.

Una edició definitiva de l’obra
poètica i la correspondència d’A.E.
Housman a Oxford acrediten Bur-
nett com un textualista de primera
magnitud. Amb Larkin, Burnett s’hi
ha posat amb gust i ganes. Cap lar-
kinià s’atrevirà a obrir la boca mai

més! La feina de Burnett és molt mi-
nuciosa. Ha buscat tots els poemes
de Larkin, fins i tot aquells més per-
sonals i ocasionals, sovint incrustats
a les cartes. Ha revisat tots els tex-
tos publicats a la llum dels manus-
crits. Ha reunit tots els comentaris
que Larkin va fer sobre els seus poe-
mes en cartes, entrevistes, progra-
mes de ràdio, articles, crítiques, et-
cètera. El volum està estructurat en
dues grans parts: els poemes (edi-
tats en llibre, no recollits, dispersos i
inèdits) i els comentaris (notes expli-
catives, molt exhaustives, sobre tots
els poemes, incloent-hi totes les va-
riants), amb un colofó que recull els
índexs de llibres no publicats i una
cronologia completa.

Larkin sempre es burlava de la in-
dústria acadèmica i editorial que
s’havia muntat al voltant d’Eliot i
Pound. I vet-ho que ell ha estat vícti-
ma de la mateixa indústria. Ara bé,
coneixent la seva capacitat per la
perversitat, de segur que riu tot cofoi
des del més enllà. ❋
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Després d’anys
d’espera per als
fans del poeta bri-
tànic Philip Larkin
(1922-1985),
l’editorial Faber &
Faber acaba de
publicar ‘The
Complete
Poems’, una veri-
table obra com-
pleta de 729 pàgi-
nes a cura del
professor i estu-
diós Archie
Burnett

ossetània, de Valls, va començar
a publicar el 2010 la col·lecció
De 100 en 100 i ja ha arribat al
número catorze. És una sèrie en

què els temes tractats i els tons que uti-
litzen els autors són força variables. No-
més cal respectar una cosa: han de ser lli-
bres que proposin 100 el que sigui. Ni 99,
com els noms d’Al·là, ni 101, com els dàl-
mates. El primer va ser 100 qüestions
per entendre l’atmosfera (Jordi Mazon i
Marcel Costa) i cal dir que el tema cientí-
fic ha estat sovintejat, com ara 100 enig-
mes que la ciència (encara) no ha resolt
i 100 mites de la ciència, tots dos de Da-
niel Closa, i, entre altres, el tretzè, 100
controvèrsies de la biologia. Cada cop
més forts, més guapos i més intel·li-
gents, del nostre biòleg de capçalera Da-
vid Bueno, que, com sempre, combina el
rigor, les informacions interessants i una
exposició de línia clara que facilita la
comprensió per als neòfits.

També tenen títols més lleugers, com
ara 100 motius per ser del Barça (An-
dreu González i Armando L. Castañeda),
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100 trucs per arribar a final de mes (en
temps de crisi) (David Escamilla i Hum-
berto Salerno) i el darrer publicat, 100
ficades de peus a la galleda glorioses, de
Jordi Cantavella. L’autor ens ofereix 25
anècdotes històriques, 25 de famosos i
polítics (la secció més divertida) i 50
d’anònimes. Resumeixo una de les cent
entrades: a la xilena Carolina Zúñiga,
que es presentava a un concurs de miss,
li van preguntar quina parella d’humans
triaria per repoblar el món en cas d’holo-
caust nuclear: “El papa de Roma i la ma-
re Teresa de Calcuta.” Seria millor tor-
nar a començar des de l’ameba...

El quart títol de la col·lecció va ser 100
maneres de descobrir un crim (Moisés
Peñalver) i podria estar relacionat amb
Crims.cat, que publica Alrevès edicions i
dirigeix Àlex Martín. “És una nova col-
lecció de novel·la criminal en llengua ca-
talana, amb voluntat d’englobar tot tipus
d’etiquetes i subgèneres: negre, policíac,
espionatge, detectivesc, enigma...”, ex-
plica el director, gran especialista en el
gènere. Pensen publicar sis llibres l’any i

s’han estrenat amb la reedició
d’Història de mort, d’un dels
nostres clàssics vius, Andreu
Martín, i una obra inèdita
d’Agustí Vehí, Torn de nit. Ve-
hí és el darrer guanyador de
Crims de Tinta amb Quan la
nit mata el dia (La Magrana) i
autor, entre altres, de Ginesta
pels morts. Un blues empor-
danès (Mare Nostrum), una
novel·la sembla que tan genial
com introbable.
    Els dos següents títols de
Crims.cat seran traduccions:
Crònica dels bons trinxerai-
res, de Mário Zambujal, i Pluja
negra, de Flavio Soriga. Veient
la força que ha aconseguit el
festival BCNegra, és una col-
lecció que tindrà el seu espai al
mercat, segur. Les portades
són fotos en què mana el color
negre i destaquen títol i autor
sobre fons groc. Per què s’ha
de canviar el que funciona? ❋
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