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POESIA/CIÈNCIA DAVID BUENO TORRENS

Ocells, papallones i flors
holisme és una doctrina filosòfica
que considera que certes realitats
formen un tot que no es pot reduir

a la suma de les parts, sinó que les ultrapas-
sa. Tanmateix, però, per poder aprofundir
suficientment en cada camp concret del co-
neixement i la cultura humans, ens cal par-
cel·lar-los. Per això no és gaire comú trobar
llibres que uneixin, en un sol volum, poe-
mes, notes zoològiques i botàniques, can-
çons, refranys i fotografies. Celdoni Fonoll,
però, ja ens hi té acostumats.

Ara ens ofereix Ales i pètals, un poemari
que, com és habitual en els seus treballs, és
molt més que un simple recull de versos (su-
posant que als versos se’ls pogués aplicar el
qualificatiu de simples, cosa que no és certa).

L’ Fonoll és cantant, recitador,
poeta i músic, i un gran difusor
de la poesia als Països Catalans.
Fins ara ha versificat 600 espè-
cies diferents d’animals, plantes
i fongs: 221 ocells, 178 herbes,
arbusts i lianes, 55 arbres, 50 bo-
lets, 34 mamífers i 62 mol·luscs,
aràcnids, crustacis, insectes, pei-
xos d’aigua dolça, amfibis i rèp-
tils, que ha anat recollint en dot-
ze volums insòlits de poesia na-
turalística.

En aquesta ocasió ens delecta
amb 35 espècies típiques dels
Països Catalans: 16 d’ocells, 8 de
papallones i 11 de plantes.

Per a cadascuna, un poema,
una gran fotografia a tot color i
alguna més en blanc i negre, fe-
tes la majoria per Jaume Sañé, i
interessants notes naturalistes i
reculls de cultura popular.

A més, dues cançons
I, per acabar-ho d’arrodonir, un
parell de cançons, un pròleg de
Salvador Cardús i un epíleg de
Lloll Bertran. Unes realitats que,
en tradició holista, Fonoll ens
recorda un cop més que en con-
junt formen un tot que no es pot
reduir a la suma de les parts, si-
nó que les ultrapassa. ❋

ALES I PÈTALS
Celdoni Fonoll
Editorial: Cossetània
Valls, 2013
Pàgines: 128
Preu: 14,90 euros

oques novel·les tenen un narratari
tan clar com Com fer-se fastigosament
ric a l’Àsia emergent, de Mohsin Ha-

mid. No riguin, però el té l’Auca del senyor
Esteve, de Santiago Rusiñol. El que no té és
l’audàcia formal d’aquesta novel·la de Ha-
mid. No, ni de lluny no la té. Plantejada com
un llibre d’autoajuda empresarial –d’aquí el
seu títol, tan sorprenent com aparentment
extravagant– i no com una auca costumista
com va fer Rusiñol –d’aquí que de caricatu-
resc el protagonista de Hamid no en tingui
res, com tampoc no en té res el marc, un país
que podria ser molts països– en aquesta no-
vel·la, Hamid narra la història d’un pobre jo-
ve nascut en un entorn rural que té com a pri-
mer objectiu de la seva vida triomfar en el
món dels negocis.

És per això que els dotze capítols en què es
divideix aquesta novel·la estan encapçalats
per un títol que és al mateix temps un consell:
Vés-te’n a viure a la ciutat, Procura’t una edu-
cació… I així anar fent. Hamid ressegueix
amb una llengua àgil i ben treballada les dife-
rents etapes del periple vital del protagonista,
des de l’adolescència fins a la mort, en uns ca-
pítols que comencen sempre amb una refle-
xió general, de fons, que s’exemplifica en les
aventures, els triomfs, les il·lusions i els fra-
cassos d’aquest protagonista. El narrador es
dirigeix directament a ell, un personatge que
ha nascut en un entorn rural de l’Àsia, potser
el Pakistan, i que aconsegueix construir una
gran empresa que comercialitza aigua.

Hi ha un moment, però, que el narrador es
converteix en l’autor i que el tu del narratari
deixa de ser el protagonista perquè el substi-
tueix qualsevol possible lector d’aquest lli-
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bre. No algun lector, sinó tots. Individual-
ment. “És quan algú el llegeix que aquest lli-
bre es transforma en llibre, i en cada milió de
lectures diferents; un llibre es transforma en
un milió de llibres diferents, igual que un
òvul es transforma en una del milió de possi-
bles persones.”

O més ben dit: no és que deixi de ser el pro-
tagonista, sinó que descobrim –cada lector
pel seu costat– que qualsevol de nosaltres,
anècdotes, època i continents a part, és tam-
bé el protagonista d’aquesta novel·la, com
qualsevol autor en pot ser també part. Ben
entès: “Els escriptors i els lectors busquen
una solució al mateix problema; que el temps
passa, que aquells que s’han mort s’han mort
i aquells que es moriran, que vol dir tots nos-

altres, es moriran… Però entremig podem
crear”. I les dones? També hi són. Massa en
un segon pla, pel meu gust. Però hi són per-
què dues grans ambicions, dos grans exem-
ples donen gust i olor i color i força a aquesta
novel·la: la del protagonista i la de la noia
guapa. Tampoc no és gens casual que, com
ell, no tingui nom, i que només coincideixi
amb el protagonista en alguns moments,
sempre claus, esclats de llums i pous de fos-
cor, fins que, al final, de grans, quan la vida es
reclou i el món es fa petit, semblant, però al
mateix temps diferent al que vam viure d’in-
fants, coincideixi no en un projecte, sinó en
un lloc, perquè la vida és la vida i, com va ve-
nir a dir T.S. Eliot, som sempre temps. Sem-
pre i temps. Ningú no se n’escapa. ❋
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Mohsin Hamid
està triomfant

gràcies a la novel·la
que ara publica en

català Periscopi.
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