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a literatura catalana, que ves-
sa imaginació, creativitat i
qualitat en la novel·lística, no

acaba de trobar el seu lloc actual-
ment en la narrativa curta. Un gène-
re difícil i agraït i que per a molts lec-
tors serveix de termòmetre per vali-
dar determinats autors. No en va, es
considera que dominar la narració
curta és una garantia solvent de
qualitat literària. Molts recordem Pe-
re Calders més pels seus emblemà-
tics relats curts que per les seves
novel·les, tan consistents. De la ma-
teixa manera que Quim Monzó i Ser-
gi Pàmies, per posar uns exemples
més pròxims, obtenen tan reconei-
xement pels seus llibres de narra-
cions com per les seves novel·les.

El poeta i novel·lista Joan Giné-

L Masdeu es llança a la narrativa curta
amb Un sojorn a Baden-Baden des-
prés d’endinsar-se fa dos anys a la
novel·la amb El genet nu, que es va
endur el premi Pin i Soler a finals de
l’any 2009.

Ara ens ofereix uns contes curts,
amanits amb un llenguatge directe i
refrescant, una sensualitat sense
subterfugis i un humor sorneguer,
com deixat anar pel broc gros. Uns
atributs que fan que el llibre es lle-
geixi amb fluïdesa i escampi un re-
gust de complaença als paladars
dels lectors amants de les sorpreses
i provocacions.

No estranya que sigui la narració
Un sojorn a Baden-Baden la que doni
títol al llibre. D’alguna manera
aquest conte recrea el so alegre i

afortunat de la música literària que
desprenen la majoria dels contes.
Un simple representant d’una com-
panyia surera de Farners, a la Selva,
es trasllada a un luxós hotel de la
Selva Negra alemanya per negociar
un contracte de venda de taps de
suro amb un empresari vinícola, ja
madur, de la zona. Sense saber ni
com ni de quina manera, l’estada a
Baden-Baden es converteix per al

narrador i protagonista del conte en
un llarg sojorn de plaers sensuals i
gastronòmics continuats que es
clouen amb el contracte comercial
més sucós que mai havia aconse-
guit. Una bacanal de satisfaccions.

Uns contes molt locals i univer-
sals a la vegada. Molt diversos, tan
en les temàtiques com en l’estil, i
ben aprofitats per recrear espais,
paisatges i formes de ser ben prò-
pies i prou contradictòries. Unes
narracions que també furguen en els
temes universals de la vida, des de
l’amor més profund i el desencís fins
a la solitud i el desarrelament. Sem-
pre, però, deixant anar el llast de sa-
tisfacció i de joia que produeix poder
albirar el límit de viure amb pleni-
tud. ❋

Narrativa Jordi Capdevila

La felicitat del desig
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l jove David Caño (Olot, 1980) va
ser un dels poetes més actius dels
que van organitzar els recitals a la

plaça Catalunya durant els dies indignats.
Llibertari de soca-rel, té una bonhomia en-
comanadissa, que sap traspassar a la se-
va poesia de combat, intuïtiva i sincera.
Després d’haver obtingut el premi Ama-
deu Oller 2007 per Barcelona i el Vila de
Lloseta 2009 per He vist el futur en 4D,
Caño no s’ha cansat de dinamitzar iniciati-
ves, impulsar recitals i antologies. El seu
nou llibre, format per dos poemes llargs,
Post mortem i I del no-res tot, l’ha publicat
en un format apaïsat i des de la platafor-
ma Creative Commons, cultura de lliure
accés. Sense finalitats comercials, l’edito-
rial Tigre de Paper presenta aquest volum
de Caño, no des d’un criteri exclusivament
editorial sinó com “un projecte cultural
des d’on desenvolupar el pensament crí-
tic, teixir identitat col·lectiva i enriquir l’àm-
bit literari en llengua catalana”.

I és precisament des de la imaginació,
que esmenta Tigre de Paper als crèdits,
on Caño situa els seus poemes. Amb una
cita inicial de la revista de la Internacional
Situacionista, deixa clar els seus propò-
sits: “No es tractava de posar la poesia al
servei de la revolució, sinó al contrari, de
posar la revolució al servei de la poesia.
Únicament així la revolució no traeix el seu
propi projecte.” Un dels dos poemes co-
mença amb un homenatge al cèlebre Udol
d’Allen Ginsberg, però manllevant els ver-
sos més escèptics per un cant a les revol-
tes que han sacsejat tot el món: “He vist
les ments més lúcides de la meva genera-
ció / renaixent en les places de totes les
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ciutats / que no eren nostres / recolzant-
se en la mirada dels carrers / que mai no
havien deixat de representar-nos / som-
rient entre les esquerdes dels murs / de
l’aïllament / que s’esfondraven...”

Aquest poema, I del no-res tot, arrenca
sincopat i salvatge, accelerat i hipnòtic,
singlotant contra la rutina i el cofoisme,
vomitant contra el confort i l’autosatisfac-
ció. La depressió beatnik es transforma en
una exaltació, que recorda Whitman i Rim-
baud, un cant triomfal en què la protesta
no té aires marginals sinó un objectiu alli-
berador i vitalista, una irradiació amb la

força del Salvat-Papasseit iniciàtic. La
poesia social o política que practica Caño
en aquests versos va més enllà del com-
promís, però. És una estètica de la resis-
tència i el seu objectiu és la bellesa, posar
la revolució al servei de la poesia, és a dir,
superar els errors en què es van enfonsar
els poetes polítics d’altres temps.

Si el llibre és dual, també té doble prò-
leg, amb dues firmes que no són circums-
tancials. D’una banda, el ja veterà Gerard
Horta. De l’altra, Carles Rebassa, com-
pany de fatigues de Caño des de fa anys.
En el pròleg-poema, Rebassa fa una au-

tèntica i profunda poètica, talent pur per
sintetitzar Caño: “El fet és que per existir
cal resistir-se a no actuar.” Des del reflex,
Rebassa s’autoretrata en Caño, ànimes en
paral·lel per a uns temps suposadament
de fracàs. A partir d’aquí en podríem ex-
treure moltes conclusions, sempre a partir
del rebuig del derrotisme, una fórmula
conductista que va podrir moltes iniciati-
ves basades en l’alegria de viure.

No els vull dir si el llibre és extraordinari,
del que sí que n’estic segur és de la neces-
sitat de llegir-lo i regalar-lo. Hi ha fusta en
la literatura d’aquests poetes. I el futur. ❋

Poesia David Castillo
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