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o hi ha dubte del vigor i
l’esforç que les editorials
catalanes fan per mante-

nir la cara alta. El lector exigent té
una oferta de qualitat, tot i les
vendes exigües i el tractament re-
fractari dels grans mitjans, molt
nacionalistes però que deixen
morir el patrimoni tristament.

Hem volgut aquesta setmana
dedicar espai a dos petits tasts de
novetats que arribaran a les lli-
breries la setmana que ve. D’una
banda, el dietari La primavera a
Pequín (Quaderns Crema), del
poeta Francesc Parcerisas (foto).
De l’altra, per primer cop surt en
català una novel·la del malagua-
nyat narrador nord-americà Da-
vid Foster Wallace, una de les rea-
litats de la literatura internacio-
nal, que es va suïcidar ara fa qua-
tre anys. La jove editorial Perisco-
pi presenta L’escombra del siste-
ma, en una bona traducció de
Ferran Ràfols.

Són dues bones notícies per als
lectors que aprecien la bona lite-
ratura. També dues visions
d’aprehendre la realitat. Parceri-
sas ho fa a través d’un dietari on
s’interroga sobre el món modern
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mentre es fa preguntes i ofereix
respostes sobre el fet creatiu i els
seus ressorts. El poeta ens intro-
dueix en espais, que poden anar
de la casa familiar fins als somnis,
amb l’excusa d’un Pequín en certs
moments desconcertant, acom-
panyat en el text per poemes xine-
sos. M’agraden les descripcions
de l’actualitat, que indueixen im-
mediatament als estats d’ànim.
Sense ser explícit, la curiositat de
l’observador ens porta cap als ca-
mins on el poeta i l’home hi con-
flueixen. Parcerisas demostra no-
vament la seva qualitat de mestre
perquè el seu dietari posa l’accent
en aspectes trivials del que veu,
però també ens acompanya tant
com ho van fer els seus poemaris
anteriors, realistes, fràgils i de su-
pervivència.
    Aquests dos avançaments resu-
meixen l’estat de la nostra litera-
tura, des dels creadors que man-
tenen la seva obra oberta i inte-
ressant fins al panorama de les
traduccions dels autors interna-
cionals més notables. Esperem
que els lectors del suplement si-
guin partícips d’un moment més
que estimulant. ❋
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‘La primavera
a Pequín’ i
‘L’escombra del
sistema’ són
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per als lectors
de qualitat

ls savis de l’hort ja saben
des de sempre que hi ha
plantes que és millor no

posar-les juntes. Tant pot ser
per l’olor que fan, pels enzims,
les hormones i olis vegetals que
desprenen... Tampoc és una
ciència exacta, depèn de diver-
sos factors, com gairebé tot a la
vida, i per això els botànics no es
posen d’acord en la llista d’in-
compatibilitat entre plantes.

No es posen d’acord, aquí està
el tema.

Segur que en la prehistòria,
quan un homínid va fer un
gruny a la vora del foc, acompa-
nyat d’altres membres de la tri-
bu, ja hi va haver un altre que va
bufar un gruny diferent, que es
podria traduir com aquella dita
d’Unamuno: “¿De qué se habla?
¡Que me opongo!” Una cosa és la
discussió lúdica, intel·lectual,
enriquidora. No donar-ho tot
per sabut, per fix, per homolo-

E gable, per global. Una cosa és
lluitar contra la dictadura de
pensament, i una altra, no po-
sar-se d’acord de cara a un ob-
jectiu que demana una certa ce-
leritat. A un grup d’exalumnes
els costa posar-se d’acord per
triar un restaurant, però també
ens costa per guanyar una guer-
ra o per intentar aconseguir la
independència. Tot per seguir
aquest joc que anomenem de-
mocràcia (tot i que només ho si-
gui en grau de temptativa, una
fal·làcia).

No és convenient plantar all
amb col, ni fava amb pèsol, ni
julivert amb enciam, ni carabas-
sa amb patata... Demano, doncs,
una amanida política amb tot
barrejat, amb un bon raig d’oli i
de vinagre i una punta de sal.
Tot de cara a l’objectiu. Ja arri-
barà el moment en què la cara-
bassa podrà tornar a dir que no
pacta amb la patata. ❋
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