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s Novel·la Xavier Serrahima

es grans obres literàries, les
grans de veritat, acostumen
a intimidar. Entre d’altres,
per un motiu essencial, pel

mal hàbit d’associar obra mestra
amb lectura obligatòria. És per ai-
xò que, abans de submergir-nos en
el goig de llegir, ens cal alliberar-
nos del llast insuperable d’aquesta
tan falsa com contraproduent asso-
ciació, i dir, en veu alta i clara, que
els llibres que cal llegir no existei-
xen. Si llegim Marcel Proust –i on
diem Proust podríem dir Goethe,
Shakespeare, Dant, Cervantes o
Martorell– perquè creiem que
l’hem de llegir no tan sols l’estarem
traint sinó que també ens traiem a
nosaltres mateixos.

Ara bé, si no ho hem de fer per
obligació, existeix alguna altra raó
per la qual haguem de provar de lle-
gir A l’ombra de les noies en flor?
O, a la inversa, de veritat suposa,
com sovint s’ha reiterat, un cim li-
terari tan inabordable com inintel-
ligible? Una sola resposta és possi-
ble: ho serà –o, més aviat, ens ho
semblarà–, només, si ens capfi-
quem que ho sigui, si no som capa-
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A l’ombra de la
novel·la en flor

ços d’alliberar-nos del nostre llord
bagatge de prevencions. La seva
prosa no és fàcil, però tampoc difí-
cil. Ho és, tan sols, en comparació:
habituats com estem a la facilitat
–“no gosaria pas afirmar [...] que
aquells que d’entre els meus col·le-
gues per a qui la llei suprema sem-
bla que és la del mínim esforç no
hagin estat trasbalsats en la seva
quietud”–, a la (pseudo)literatura
fast read, que evita les subordina-
des com si fossin una epidèmia, el
seu nivell exigent ens aclapara.

La seva escriptura cal assaborir-

la més que no pas entendre-la. No
ens ajuda tant a aprendre com a
aprehendre la vida i el món que ens
envolta. Fins i tot podríem dir que
agraeix més la relectura que no pas
la lectura. Llegida seguida, a voltes
algunes de les seves frases intermi-
nables –llaurades damunt de la no-
vel·la com meandres d’un riu que
es troben i retroben constantment,
que conflueixen i reflueixen, tal-
ment com una melodia polifònica–
es fan perdedores, i desorienten.
No tant per la seva llargària, sinó
més aviat per seguir els mecanis-
mes inconscients de la memòria.

Llegir-lo exigeix una certa aten-
ció, un esforç –recompensat a bas-
tament pel gaudi que ens suposa,
però un esforç– al qual no estem
avesats. En canvi, rellegir Proust és
un dels majors gaudis literaris que
existeixen. Un gaudi que ens acos-
ta a la poesia, a la gran poesia. A
aquella poesia que converteix el
llenguatge en màgia. “Una novel·la
són paraules”, afirma una autora
tan poc proustiana com Mercè Ro-
doreda al pròleg de Mirall trencat, i
“tota la gràcia de l’escriure radica a

encertar el mitjà d’expressió, l’es-
til”. Doncs bé, si algun escriptor as-
solí un estil literari tan magnífic
com inimitable fou l’autor d’aques-
ta novel·la. Per adonar-se’n, només
cal rellegir-lo. Agafar qualsevol dels
seus llibres, obrir-lo a l’atzar, per
qualsevol pàgina, i començar-lo a
llegir. En fer-ho, l’embruix de la se-
va prosa sublim et captiva, et
transporta més enllà, et trasllada
en un món on el llenguatge és poe-
sia, on la paraula et fascina.

Només pel plaer de llegir
És just per això que si llegim A
l’ombra de les noies en flor pel
plaer de llegir, no esperant-ne –ni,
menys encara, exigint-li– altra sa-
tisfacció que la de la fruïció literà-
ria que ens brindarà la seva prosa
fèrtil, generosa i indeturable, in-
continent i incontinguda, sens
dubte ho agrairem. Tant que –amb
totes les prevencions que convin-
guin– gairebé donarem la raó a la
faixeta que acompanya el llibre:
ens permetrà viure “una experièn-
cia literària inoblidable”.

N’estem convençuts, aquest nou
tast de la magna obra proustiana
–que parla una mica de tot i de no-
res, però principalment d’amor i de
desamor, de literatura i de creació
artística– meravellarà a tots
aquells i aquelles que, bo i essent
capaços d’alliberar-se dels seus pre-
judicis, es deixin seduir pel miracle
de les paraules. Fins a tal punt que
es planyeran amargament que la
continuació d’À la recherche du
temps perdu –traduïda amb tanta
cura com escaiença per Josep M.
Pinto– no estigui, encara, disponi-
ble a les llibreries. ❋
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Assaig D. Sam Abrams

L’art de l’assaig literari
eria una greu inexactitud dir
que El gos cosmopolita i dos
espècimens més representa

l’estrena com a autor literari del filò-
leg i traductor Raül Garrigasait (Sol-
sona, 1979). En aquest sentit, no-
més cal capbussar-se en les pàgines
de les seves versions de Cartes
(2009), de Plató, Converses d’emi-
grats alemanys, de Goethe (2009), o
Rodin, de Rilke (2009), per saber
que ja feia temps que Garrigasait
s’havia establert com a escriptor de
primera magnitud. Garrigasait exer-
ceix la traducció literària com a au-
tor i escriptor, sempre en diàleg pro-
fund amb text que versiona.

Ara, amb El gos cosmopolita i dos
espècimens més, Garrigasait ha dei-
xat de banda la màscara de la im-
personalitat i alteritat que exigeix la
traducció per assumir en primera

S persona la seva producció. El gos
cosmopolita i dos espècimens més
és un recull unitari de tres assaigs li-
teraris absolutament deliciosos.

Francament, el llibre és una festa
per a l’intel·lecte i demostra que l’as-
saig pot ser perfectament una obra
d’art. La veritat és que Garrigasait
pertany a un grup d’autors com Eu-
sebi Ayensa, Jordi Cornudella, Jordi
Julià, Carles Miralles, Miquel de Pa-
lol, Arnau Pons, Jaume Pòrtulas, Va-
lentí Puig, Enric Sòria i Josep M. Uyà,
que reivindiquen la potencialitat ar-
tística de l’assaig literari.

D’entrada, el llibre de Garrigasait
pot provocar la impressió equivoca-
da de ser una obra breu i recreativa,
però una lectura més atenta revela
que és un text concentrat, profund,
ambiciós i rigorós. L’autor ha estruc-
turat el llibre de manera que cada

text és autònom i alhora forma part
d’un tríptic ben travat.

Cadascun dels assaigs represen-
ta un període revolucionari (la Grècia
postsocràtica, el romanticisme ale-
many, l’ona expansiva del trotskis-
me) i gira a l’entorn d’uns personat-
ges que existeixen a cavall entre el
mite, la llegenda, la imaginació i la
realitat (Diògenes de Sinope i Ale-
xandre el Magne, l’Holandès errant i
Wagner, i Ramon Mercader i Trots-
ki) i que encarnen certs nuclis temà-
tics fonamentals i vertebradors (el
cosmopolitisme, el vitalisme i la per-
fectabilitat de la humanitat).

A partir d’aquí l’autor va enriquint
el text amb tota una sèrie de temes
col·laterals que apareixen per mitjà
d’un sistema molt controlat de di-
gressions puntuals. Es planteja un
gran ventall de qüestions comple-

mentàries com ara la relació entre
vida, art i realitat, l’alteritat, la identi-
tat, l’individualisme, la convivència,
el coneixement, el desig, el satanis-
me, l’idealisme, la religió...

Al llarg de cada assaig Garrigasait
porta a terme diverses operacions
intel·lectuals de gran potència. Re-
benta tòpics arrelats a la nostra tra-
dició. D’aquesta manera ens assa-
bentem que la famosa frase de Diò-
genes sobre ser ciutadà del món no
vol dir el que ens pensàvem. També
construeix ponts de plata per unir el
passat i el present per establir un
sentit de continuïtat sòlida a la nos-
tra cultura. Les dèries de la humani-
tat canvien de format i no de fons,
actualitzant-se a cada època. El viat-
ge inacabable de l’Holandès errant
s’ha transformat en les promeses il-
limitades del turisme modern.
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a reivindicació de la llibertat i de la bellesa, de la
passió, de la senzillesa; una certa transgressió; l’ex-
ercici de la intuïció... aquests són alguns dels ele-

ments distintius de la poesia de Josep-Ramon Bach, el
creador de Kosambi, el narrador africà; el poeta que ha
assajat tantes versions de l’esperit líric africà o xinès...

L’enunciat és un llibre de 666 aforismes, principalment
sobre el fenomen creatiu (el fet poètic). Que ningú no
s’espanti, però, pel nombre de peces triades: aquí no hi ha
gota de satanisme, i, en canvi, sí que s’hi pot trobar un re-
curs que més aviat escasseja en la poesia catalana con-
temporània: la ironia. “Hi ha poetes que semblen talment
mocaderes, perquè emboteixen totes les paraules que
troben com si fessin botifarra de lletres”. La ironia, ben
mirat, ja campa pel primer aforisme del llibre, en què es fa
referència a Brossa, que un dia va dir de l’autor: “Toca
molt bé el piano. Llàstima, però, que només ho faci amb
un sol dit!” Als amants de les flors (líriques) de Bach,
aquest llibre, sens dubte, els confortarà i, encara més, els
alleujarà. Sovint als poetes se’ls demana que componguin
la seva pròpia poètica. Per mi no deixa de ser un
error: un poeta hauria d’escriure ver-
sos, no paràfrasis sobre els ver-
sos que ha escrit o sobre els
versos que ambiciona es-
criure. Però la cosa va així:
se’ls exigeix que formulin la
seva poètica personal. Lla-
vors aquest llibret serveix
molt bé a aquesta comesa.
Perquè el tema per excel-
lència és, com he apuntat,
l’experiència del fenomen
poètic. El poema, segons el
sabadellenc, és “premonició
d’un miracle” o “presagi que
no es vol corporificar”.

Aquesta és una obra molt
atapeïda d’idees i d’imatges,
certament. N’hi ha de pres-
cindibles o ocioses, però també n’hi ha moltes que merei-
xen figurar en una antologia dels millors aforismes sobre
la qüestió: “Les arrels del poema, com la grapa de les
plantes enfiladisses, creixen aferrant-se al tronc de l’im-
possible”. D’altra banda, “el poema és un mirall que re-
flecteix fins i tot les imatges invisibles”. Aquest altre pot
semblar una mica més previsible, o més efectista, tot i
que no deixa de ser ben suggeridor: “La poesia és un pa-
quebot que porta notícies d’enlloc i sentiments d’arreu”.
La poesia tempta el silenci, com “un llebrer que n’escodri-
nya els cataus”. Però potser la millor definició de poema,
o almenys la que a mi m’ha semblat més fonda i memora-
ble, és la de l’aforisme 47: “Un bon poema és com una
petjada en el fang que el temps ha de convertir en pedra”.

El d’escriure és un ofici de solitud, i Bach ens ho recor-
da una vegada i una altra. L’obsessió formal, la pruïja de
trobar les paraules justes –ell és un poeta que no en mal-
gasta, més aviat al contrari–... Salvat-Papasseit (amb una
paràfrasi del seu cal·ligrama dedicat a les formigues), Io-
nesco, Eliot, Wilde, Borges... són alguns dels convidats al
banquet. Irònic, i fins de vegades càustic, el poeta parla
–sense noms– d’altres poetes, de claudicacions i exhibi-
cions grotesques.

Jo recomano que es llegeixi ordenadament, del primer
aforisme al 666. Hi ha molta saviesa dissolta en aquestes
brevíssimes peces –una saviesa que no es correspon
amb l’academicisme, com l’analfabetisme tampoc no im-
plica necessàriament ignorància–. El filòsof alemany Ru-
dolf Carnap va deixar escrit que “els metafísics no són
més que músics sense aptituds musicals”. I Bach: “Mol-
tes vegades, en l’anomenada poesia metafísica s’hi ama-
ga una manca de talent”. Quina fina ironia: “Gelós d’Edgar
Allan Poe, un poeta de segona fila es va fer tenyir de negre
el canari de casa”. ❋
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Garrigasait barreja subtilment
contagis d’altres gèneres literaris
com el memorialisme, la crònica de
viatges, la crítica literària, la teoria
estètica o la narrativa. El llibre té una
gran complexitat textual, tan ben
conduïda que es converteix en una
invitació a llegir de manera lenta i
amorosa. De fet, és una demostra-
ció solvent que les exigències cultu-
rals de la postmodernitat es poden
expressar amb més proximitat i cali-
desa, sense rebaixar-se gens.

I tot el text està amarat d’un finís-
sim sentit d’ironia, senyal de sensibi-
litat, intel·ligència, civilitat i fe en la
capacitat humana per entendre’s i
reformar-se. A més, aquest sentit
d’ironia sovint es desdobla en una
autoironia que salva l’autor de caure
en la prepotència. Quin desplega-
ment de saviesa i murrieria! ❋

Ramon Mercader, l’anarquista que
va matar Trotski, apareix al llibre
de Garrigasait ‘El gos cosmopolita
i dos espècimens més’ ARXIU




