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POESIA JORDI LLAVINA

Pàtria de l’alba i de la posta
osep-Ramon Bach és un investigador
en poesia, segons la coneguda expres-
sió de J. V. Foix, i en la seva obra, com

escriu Miquel Desclot, “es percep ben clara-
ment aquella curiositat infatigable de l’ex-
plorador que no es resigna a tornar a passar
pel camí que havia obert el dia abans”.

Desig i sofre –el títol ja avança una antilo-
gia que impera en moltes de les composi-
cions aplegades– és un llibre recuperat, una
obra que havia quedat al calaix. Aquí Bach
hi interpreta el gènere de la tanka, i és aques-
ta una forma estròfica que s’avé d’allò més
amb la veu tan característica d’un poeta que
sempre ha defensat la intensitat i que no
sembla gaire amic de la paràfrasi o l’amplia-
ció. En total, un centenar de tankes, que van

J desplegant un ampli vano de temes. El de la
pèrdua ja saluda el lector des dels primers
versos: “Com una dalla / el temps antic de-
vasta / les clarors del misteri”. Hi ha una fi-
losofia elemental, que reivindica “la flor de
silenci” per damunt de la paraula expletiva i
nècia, i que no deixa de fer-se mai conscient
dels límits de l’estada en el món.

Són molts els versos que es refereixen al
dolor, per bé que la de Bach és una poesia
serena, també, en la seva claredat; i fonda, en
la seva sàvia percepció de les imatges verte-
brals: “El temps habita / en valls lleugeres i
aspres / viaranys indomables”. El lirisme pu-
nyent és una de les marques característi-
ques. Hi ha el dolor que deia, i tota la com-
parsa d’agents provocadors que prenen part

en el llibre: els corbs, la dalla, la rosa negra...
Però la bellesa és una de les condicions de
l’obra de Bach, de la seva investigació parti-
cular en poesia, i, abans, ho és també la seva
gran capacitat per mirar: “I els ulls que mi-
ren / la mar que es fa llunyana, / ¿són orfes o
són barca?”. També són condicions deutores
d’aquesta obra la tendresa i el sentiment
d’orfenesa que embarga la mirada quan en-
tén que la barca discorre per aigües que
avancen cap a la fi. “¿Què fem amb la parau-
la?”, es pregunta Bach. Deixar constància del
nostre pas, de la nostra ambició d’eternitat, i
imitar la naturalesa que, com ens recorden
altres versos seus, també se serveix del sol o
dels llamps per escriure en la pàgina infinita
de l’univers. ❋
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ra Llibres ha tingut l’ex-
cel·lent pensada d’inau-
gurar una nova col·lec-

ció, D’on Vinc, dedicada exclusi-
vament a les memòries d’infan-
tesa de tota una galeria de perso-
natges rellevants.  La idea és que
la sèrie sigui al més plural possi-
ble, de manera que recorri de cap
a cap la geografia, la història, la
cultura i la societat catalanes.  La
magnífica iniciativa ha començat
amb tres personalitats molt pro-
metedores:  Joaquim Carbó, Al-
bert Manent i Joaquim Nadal.

El subgènere del memorialis-
me que correspon als records
d’infantesa és delicat i difícil de
dominar.  Per mitjà de figures
epigonals de la literatura moder-
na com Thomas Bernhard, Tru-
man Capote i J. M. Coetzee ens
han arribat autèntiques perles en
aquest terreny tan específic.  I la
literatura catalana, amb autors
com Artur Bladé, Alexandre Ci-
rici, Josep Piera i Carme Riera, no ha quedat
enrere. Ara, l’historiador, professor i polític
Joaquim Nadal ha volgut sortir a la palestra
per provar sort amb el memorial Fent tenti-
nes per la vida.  Nadal no és cap ingenu en el
món del memorialisme perquè ja ha publicat
alguns volums de dietaris i memòries.  

Fent tentines per la vida és, en principi, la
crònica de la vida de Nadal durant una mica
més de vint anys, des del seu naixement, l’any
1948, fins a l’acabament de la carrera d’histò-
ria general a la Universitat de Barcelona.  És
un relat cronològicament lineal repartit en
quinze capítols que giren a l’entorn de temes
monogràfics com ara els antecedents fami-
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liars, el naixement, la casa, els costums fami-
liars, els primers records, l’escola, el lleure, el
barri i la ciutat, el batxillerat, la iniciació a la
cultura catalana, l’escoltisme, l’estiueig, la
pèrdua de la fe i, finalment, la universitat.

Llegir a dos temps
Estem davant d’un llibre que s’ha de llegir a
dos temps.  En primera instància, ens hem de
deixar endur per la deliciosa, matisada i deta-
llada evocació de tot un món periclitat, el
món que correspon a la infantesa, adolescèn-
cia i primera joventut de Nadal.  L’autor ha
fet un esforç considerable per fer-nos present
una realitat absent, amb totes les seves idio-

sincràsies.  Nadal és un proustià
lluitant contra els efectes devas-
tadors del pas del temps, tot i que
accepta el sentit i, en certa mesu-
ra, el preu del progrés.
Després, en segona instància,
hem d’anar més enllà de la super-
fície del text per determinar les
diverses intencions de l’autor
que han motivat l’escriptura
d’aquesta obra.  Són cinc els mo-
tius principals.  La voluntat de
construir un autoretrat que ens
expliqui la personalitat de Nadal
des de dins perquè puguem expe-
rimentar un tast de les tensions
entre l’home exterior i l’home in-
terior.  Les ganes de provar de di-
buixar, a partir de la seva expe-
riència personal, la biografia in-
tel·lectual d’una generació deci-
siva, la generació que gestionaria
la recuperació dels drets demo-
cràtics.  El desig de fer un exercici
de memòria ben cenyit que no
caigués en el parany de l’excessi-

va recreació a posteriori i literària.  La neces-
sitat d’elaborar un document que fos útil
com a capítol de la microhistòria del país.  I
l’exigència moral de deixar un testimoni so-
bre l’evolució social i política del país.  

Pel meu gust, Nadal ha quedat un pèl curt
en el seu autoretrat i el personatge, tot i els
conflictes interns, resulta massa simplificat i,
en conseqüència, difícil de creure.  També
penso que l’exercici de la memòria s’ha aca-
bat imposant de forma preponderant, en de-
triment del discurs més conceptual i analític
que havia d’haver vertebrat el text.  En unes
memòries els elements de reflexió i autore-
flexió són de primera necessitat. ❋
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