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John Le Carré acaba de publicar ‘El jardiner constant’

Els ‘big macs’
de la literatura

“No penso sentir-me
culpable per tenir la
sort de vendre molts
llibres”, afirma Noah
Gordon. Els autors de
‘best sellers’ estan
sota sospita
permanent, però a
canvi compten els
seus lectors per
milions. A part
dels ‘best sellers’
amb denominació
d’origen (des de
Stephen King fins
a John Le Carré,
passant per
Danielle Steel), als
supervendes s’hi han
afegit darrerament
les faules
empresarials
d’autoajuda,
els llibres clònics
de Bridget Jones
i la màgia sense
precedents de
Harry Potter

E V A P I Q U E R

S
tephen King diu que
els seus llibres són
l’equivalent literari a
un big mac amb una
gran ració de patates

fregides. Els best sellers amb de-
nominació d’origen solen ser,
en efecte, literatura d’usar i
llençar. Els gurmets no els
aprecien ni poc ni gaire, però la
gent de gustos refinats és mi-
noria. El rei del terror pot pre-
sumir de vendre hamburgueses
amb la panxa ben plena: segons
la revista Forbes, Stephen King és
l’escriptor que més diners va
guanyar l’any 2000, amb uns
ingressos de 8.272 milions de
pessetes. El segueixen Tom
Clancy (6.950 milions), J.K.
Rowling (6.768 milions), Dean
Koontz (6.580 milions) i John
Grisham (5.264 milions).

Els autèntics autors de best
sellers, multimilionaris en ven-
des i en seguidors fidels, tenen
poc a veure amb el que aquí
anomenem autors mediàtics.
King i companyia no venen
llibres perquè surtin per la
tele, sinó perquè enganxen els
lectors des de la primera co-
ma. Això sí: amb l’ajut del ci-
nema, que s’ha encarregat de
popularitzar bona part de les
seves obres. Fabriquen litera-
tura d’aeroport i no tenen més

pretensions que entretenir la
clientela, d’acord, però ho fan
amb ofici i benefici. Són cons-
cients que juguen a segona
divisió i que mai no guanya-
ran cap Nobel, ni tampoc els
cal. Alguns malabaristes de la
paraula fins i tot han aconse-
guit ser comercials sense re-
nunciar del tot a la qualitat,
de manera que cada cop és
menys clar que best seller sigui,
per definició, antònim de bo-
na literatura.

Stephen King, Ken Follet,
John Le Carré, Ian Rankin,
Noah Gordon, Danielle Steel,
Mary Higgins Clark, Rosa-
munde Pilcher, Tom Clancy i
Alberto Vázquez Figueroa (el
representant espanyol del
club, juntament amb Arturo
Pérez Reverte) són alguns dels
autors de best sellers amb no-
vetats a les nostres llibreries.
Tots cobren talons amb molts
zeros a la dreta abans de po-
sar-se a escriure una sola línia

i saben donar a les masses el
tipus de producte que aques-
tes s’empassen sense maste-
gar.

L’últim llibre de Stephen
King (Maine, 1947) no és una
novel·la sinó una barreja en-
tre l’autobiografia i el manu-
al d’estil. Això potser espan-
tarà els incondicionals de les
històries terrorífiques del
narrador, però pot atreure
l’atenció d’un públic diferent.
A Mientras escribo (Plaza & Ja-
nés), King explica el seu mè-
tode de treball, així com al-
guns episodis de la seva vida
que l’han format com a autor.
“Als novel·listes de gran pú-
blic no ens pregunten mai
sobre l’estil”, diu King. La
resposta a aquesta pregunta
no formulada ens arriba en
forma de llibre. A més d’ex-
plicar la seva tècnica narrati-
va, entra en el terreny perso-
nal quan admet la seva antiga
addicció a l’alcohol i a la co-
caïna (“tinc una novel·la, Cuco,
que amb prou feines recordo
haver-la escrit”) o quan relata
l’accident que va estar a punt
d’endur-se’l cap al món dels
morts l’estiu del 1999. “No
nego que els meus llibres
m’han donat molts diners,
però no he escrit mai ni una
sola paraula pensant en
quant em pagarien. Escric
perquè m’omple i em fa vi-
brar”, afirma King.
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IV
La Marguerite Duras
de Laure Adler
. .....................................................
La historiadora i periodista Laure
Adler ha publicat ‘Marguerite
Duras’ (Anagrama), un retrat
d’una de les autores més
controvertides del segle XX, que
es va fer famosa gràcies a l’èxit de
‘L’amant’, una novel·la amb
components autobiogràfics.

X
Entrevista amb
Carlo Feltrinelli
. .....................................................
L’editor italià Carlo Feltrinelli
ens parla del món editorial
europeu actual i, especialment,
dels motius personals que el van
empènyer a escriure ‘Senior
Service’ (Tusquets), la biografia
del seu pare, l’activista cultural i
polític Giangiacomo Feltrinelli.

XII
Per saber més
sobre Paul Auster
. .....................................................
Una sèrie de retalls, reflexions
sobre la gènesi de la seva pròpia
narrativa i sobre el concepte de
l’atzar, pròlegs de traduccions i
quatre entrevistes són la base de
l’últim llibre de Paul Auster,
‘Experiments amb la veritat’
(Edicions 62 / Anagrama).
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John Grisham, especialista en ‘thrillers’ judicials

IAN WALDIE / REUTER

J.K. Rowling continua escrivint les aventures de Harry Potter

RON FREHM / AP

Stephen King ha publicat un relat exclusivament a Internet

‘ B E S T S E L L E R S ’ A M B D E N O M I N A C I Ó D ’ O R I G E N

King és el primer autor de best
sellers que ha publicat un relat
exclusivament a Internet. La
seva última novel·la, la primera
després de l’accident, és La chi-
ca que amaba a Tom Gordon (Pla-
za & Janés).

John Le Carré (Poole, 1931)
va ser membre del servei d’es-
pionatge britànic abans de
fer-se mundialment famós
amb la seva tercera novel·la,
L’espia que tornava del fred. A les
seves obres, el mestre indiscu-
tible del thriller exerceix de de-
fensor de les víctimes del capi-
talisme ferotge. El jardiner cons-
tant (62 en català i Plaza & Ja-
nés en castellà) pretén denun-
ciar els abusos i la immoralitat
de les grans multinacionals, en
aquest cas les farmacèutiques,
capaces de comercialitzar un
nou medicament contra la tu-
berculosi que no ha estat ana-

litzat a fons abans de llançar-lo
al mercat. “Descric el mateix
conflicte de sempre: entre l’in-
dividu i les institucions. Du-
rant la guerra freda no ens
vam fixar gaire en com creixi-
en les multinacionals. Alesho-
res semblava natural donar
suport als pitjors dictadors del
Tercer Món, sempre que fossin
anticomunistes. Però la guerra
freda es va acabar i aquesta
excusa ja no val. Podríem aju-
dar aquests països perquè es
convertissin en democràcies
normals, però en lloc d’això els
seguim explotant com abans,
amb la diferència que ara els
grans protagonistes no són els
governs sinó les multinacio-
nals”.

Ken Follet (Cardiff, 1949),
fabricant de thrillers a l’engròs,
arriba en català amb Els pilars
de la Terra (Edicions 62) i en
castellà amb la seva última

novel·la, Doble juego (Mondado-
ri). “És molt satisfactori dedi-
car-se a una cosa en què ex-
cel·leixes, i jo sóc molt bo a
l’hora d’escriure best sellers”,
diu Follet, modèstia a part. So-
bre Els pilars de la Terra, escrita
el 1989, el mateix Follet afirma
que és la seva millor obra. En
vol fer una continuació, però
té por de no estar a l’altura.
“M’esforço molt per aconse-
guir que cada pàgina agradi al
lector i el motivi a tirar enda-
vant”. El seu lema és clar: “Si
has de llegir dues vegades una
línia meva, vol dir que he fra-
cassat estrepitosament”.

Un altre rei Mides del gremi
del fast-food, John Grisham
(Arkansas, 1955), ha penjat
aquest cop la toga dels thrillers
judicials per retornar al món
rural de la seva infantesa. La
granja (Ediciones B en català i
castellà) és una novel·la nos-
tàlgica protagonitzada per
uns recol·lectors de cotó. “La
meva feina està més a prop del
negoci que de l’art. No faig li-
teratura seriosa, ja que en els
meus llibres prima l’evolució
de la trama per damunt de la
forma”, admet aquest antic
advocat. La seva fórmula: “Po-
ses un innocent en una cons-
piració i fas que al final se
n’acabi sortint”. Els lectors
que enyorin els trencaclos-
ques legals es poden consolar
amb A qualsevol preu, de David
Baldacci (Edicions 62). Baldac-
ci, per cert, ha seguit els pas-
sos de Grisham i la tardor
passada va aparcar els thrillers
per publicar als Estats Units
una novel·la ambientada al
sud, com La granja.

Mary Higgins Clark (Nova
York, 1931), coneguda com la
reina del suspens, ens presen-
ta la seva enèsima història
d’intriga, com sempre amb
pinzellades romàntiques: L’úl-
tim adéu (Proa en català i Plaza
& Janés en castellà). “No em
considero una escriptora de
best sellers, això suposaria que
tinc l’obligació d’escriure allò
que el públic vol llegir”. Sigui
com sigui, és clar que el públic
vol llegir el que ella escriu. La

prova és que l’editorial Simon
& Schuster li va pagar 36 mi-
lions de dòlars a canvi de tres
novel·les.

Per la seva banda, Danielle
Steel, la Corín Tellado ameri-
cana, no té rivals en el gènere
rosa. Amb més de 300 milions
d’exemplars venuts, és l’auto-
ra més llegida del món. Steel,
que viu en una mansió de 55
habitacions, va publicar l’any
passat a Plaza & Janés un llibre
que val per dos: un volum que
conté les novel·les La bailarina i
El clon. Parlant de clons: el
plagi d’Ana Rosa Quintana
potser hauria passat desaper-
cebut si el cunyat que li va
jugar la mala passada hagués
copiat capítols sencers d’una
escriptora menys coneguda.
Però si una cosa té Danielle
Steel és gent que la llegeix, i
per això es va descobrir el
pastís. Com que Steel escriu a
preu fet, des del passat mes

d’abril ja hi ha un nou títol
d’ella a les llibreries: Dulce y
amargo, també a Plaza & Janés.

Ian Rankin (Cardenden,
1960) ha entrat al club dels
elegits de la mà de l’inspector
John Rebus, protagonista de
les seves novel·les. L’escocès és
rècord Guinness per tenir, al
mateix temps, 8 llibres seus a
les llistes angleses dels més
venuts. La seva primera no-
vel·la traduïda aquí és Black &
Blue (Edicions 62 en català i
RBA en castellà).

Tom Clancy (Washington,
1947), el braç armat de la co-
lla, ha creat un gènere propi,
que la crítica ha batejat com a
tecno-thriller, per la quantitat
de detalls tècnics amb què
amaneix la intriga argumen-
tal. Les seves descripcions
d’armes freguen el secret ofi-
cial. Clancy acaba de publicar
El oso y el dragón (Planeta).

Bridget Jones i companyia
➤ Bridget Jones va ser la primera, però dar-
rere d’ella no han parat d’aparèixer dones
com ella que protagonitzen novel·les si fa no
fa com les d’ella. L’allau de llibres clònics és
tan gran que resulta fàcil perdre’n el compte.
Sobretot perquè, al mercat català i espanyol,
la majoria d’aquestes novel·les d’origen an-
glosaxó (més concretament, londinenc) es
publiquen amb una coberta il·lustrada per
Miguel Ángel Gallardo Paredes que contribu-
eix encara més a la cerimònia de la confusió.

A la primera i la segona part del diari de
Bridget Jones, cal sumar-hi Junts! i Junts una
altra vegada, de Josie Lloyd i Emlyn Rees; La
festa de Ralph, de Lisa Jewell; Ningú és perfecte,
de Jane Green; i les noves incorporacions:
Boja per comprar, de Sophie Kinsella (Edicions
62 i Salamandra) i El club de les llamineres, de
Francesca Clementis (Plaza & Janés en català
i castellà). Aquesta última és l’única que no té
una il·lustració de Gallardo a la portada. Se-
gur que me’n deixo, però és que són llibres

tan iguals que costa distingir les novetats
dels que ja fa mesos que pul·lulen per les lli-
breries.

A sobre, Edicions 62 ha rescatat la primera
novel·la de Helen Fielding, publicada el 1994,
dos anys abans que Fielding encetés la febre
d’obres frívoles de dones neuròtiques amb El
diari de Bridget Jones. La novel·la es titula Rosie
se’n va a l’Àfrica i, evidentment, també està il-
lustrada per Gallardo. En castellà, la mateixa
novel·la l’ha publicada Lumen amb el títol Ri-
cos y famosos en Nambula. Riques i famoses s’han
fet les autores (o parelles, com en el cas del
tàndem Lloyd & Rees) que s’han apuntat al
carro Bridget Jones. Gràcies a un oportunisme
sense més pretensions que el triomf comerci-
al, les llistes d’èxits s’han omplert fins a la
saturació de dones de trenta i tants anys in-
dependents, però no alliberades, que viuen
pendents de la bàscula i que se senten molt i
molt desgraciades si no troben un marit a
temps complet.
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Noah Gordon és autor d’una trilogia mèdica

JESÚS PORTEROS / EFE

Alberto Vázquez Figueroa, autor del ‘best seller’ ‘Tuareg’

‘ B E S T S E L L E R S ’ A M B D E N O M I N A C I Ó D ’ O R I G E N

Cal recordar que l’anterior
novel·la de Clancy, on el rigor
brillava per la seva absència,
retratava una Espanya en
lluita entre catalans (masclis-
tes, racistes i practicants del
genocidi) i bascos per una
banda, i castellans per l’altra.

Noah Gordon (Worcester,
Massachussetts, 1926), l’autor
de la trilogia mèdica sobre la
família Cole, pren com a punt
de partida de la seva última
novel·la l’expulsió dels jueus
a l’Espanya del segle XV. L’o-
bra es titula L’últim jueu (Edi-
ciones B). En una entrevista
publicada en aquest mateix
suplement, Gordon em va fer
tota una declaració de prin-
cipis sobre els best sellers: “Mi-
ri, no es prengui això que li
diré ara com un retret cap a
Barcelona, però he observat
que en aquest país gasteu
molts esforços a dividir els

llibres que venen dels llibres
que no venen. Si un llibre ar-
riba a molta gent, doneu per
fet que està equivocat, que és
dolent. Jo no penso en
aquests termes, un llibre co-
mercial pot ser bona literatu-
ra. I un llibre que només
vengui tres exemplars pot ser
abominable. Jo sempre escric
el millor llibre que puc es-
criure. No penso sentir-me
culpable per tenir la sort de
vendre molts llibres”.

Tuareg és la novel·la de més
èxit d’ Alberto Vázquez Fi-
gueroa (Santa Cruz de Tene-
rife, 1936). Vint anys després
d’haver escrit aquell clàssic
dels relats d’aventures, l’au-
tor espanyol que més llibres
ven reprèn els mateixos per-
sonatges a Los ojos del tuareg
(Plaza & Janés). Tot i que ha
publicat més de 40 obres,
Vázquez Figueroa explica a la
introducció d’aquesta nova

novel·la que Tuareg és la
seva “única obra literà-
ria digna de ser tinguda
en compte”. Diu que és
l’única que, amb una
mica de sort, potser se-
guirà vigent després de
la seva mort.

Una altra autora que
compta els llibres venuts
per milions és Rosa-
munde Pilcher, que ha
publicat Solstici d’hivern
(Edicions 62 en català i
Plaza & Janés en castellà).
I el brasiler Paulo Coel-
ho, que s’ha guanyat a
pols el títol d’alquimista
del best seller, té a les lli-
breries la seva última
obra, El dimoni i la senyo-
reta Prym (Proa en català i
Planeta en castellà).

El best seller és un llibre
que es ven bé justament
perquè es ven bé. Un cop
s’instal·la entre els més
venuts, la maquinària
roda sola. El secret,
doncs, és fer-se un lloc en
el rànquing. I això no
s’aconsegueix només a
base de màrqueting. Els
escriptors de masses es
mouen dins d’uns condi-
cionants i remenen els
ingredients de l’èxit en
les dosis justes, però de
tant en tant sona la flau-
ta comercial amb un lli-
bre de recepta arriscada.
Una bona campanya de
promoció és imprescin-
dible per multiplicar
fins a l’infinit les vendes
d’un llibre que funciona, pe-
rò cap campanya per si sola
no elevarà un llibre a la ca-
tegoria de fenomen. Els fe-
nòmens necessiten el boca-o-
rella, i si el llibre en qüestió
no connecta amb el públic,
tard o d’hora (més d’hora que
tard, de fet) caurà en desgrà-
cia, per molt que hagi rebut
una empenta inicial a cop de
talonari.

Sens dubte, el fenomen li-
terariocomercial més extraor-
dinari dels últims temps té un
nom propi: Harry Potter. Els
prodigis del nen amb dots de
bruixot han trencat tòpics
com ara que els nens no lle-
geixen llibres gruixuts i han
desfet a miques les previsions
més catastrofistes sobre la fi
de la lectura. Arreu del món ja
s’han venut 100 milions d’e-
xemplars dels llibres de Harry

Potter, i això que fins ara
només s’han publicat els
quatre primers volums
de la sèrie. Vist el resul-
tat, es pot dir que l’es-
criptora J.K. Rowling
(Bristol, 1965) va tenir
una il·luminació provi-
dencial quan va decidir
que la història del nen
amb la cicatriu en forma
de llampec estaria for-
mada per set llibres.

“He esperat l’última
entrega de la nissaga
màgica de J.K. Rowling
amb quasi tant interès
com qualsevol jove en-
tusiasta de Potter”, va
escriure Stephen King
en un article on confes-
sava ser un potteraddic-
te. Al final, l’escriptor
escombrava cap a casa i
feia una crida als lectors
de les novel·les de miste-
ri de Rowling: “Si
aquests milions de lec-
tors desperten a les me-
ravelles i les gratificaci-
ons de la fantasia a l’edat
d’11 o 12 anys, bé, doncs
llavors, quan en com-
pleixin 16, hi ha un ti-
pus anomenat King...”.

Al costat dels escrip-
tors de consum massiu
que treuen un llibre a
l’any, hi ha els escriptors
que només fan diana
amb un sol títol, o amb
un parell o tres a tot es-
tirar. És el cas de Robert
James Waller, l’autor

d’Els ponts de Madison County. El
seu últim llibre data del 1995,
i des de llavors ha desaparegut
del mapa literari. Els milions
de dòlars que va cobrar (i se-
gueix cobrant) en concepte de
drets d’autor li deuen perme-
tre viure de renda, però és es-
trany que no intenti conque-
rir de nou els rànquings de
best sellers. Els qui, com ell, ja
han fet el cim una o més ve-
gades, tenen molt de camí fet.

El formatge de la sort
➤ El gran best seller de la literatura empre-
sarial dels últims temps és una faula sobre
dos ratolins i dues personetes que ha batut
rècords de vendes a mig món, i no només
entre els executius d’americana i corbata.
Qui s’ha endut el meu formatge? (Edicions Ura-
no) ha arribat fins ara a quatre milions i mig
de nord-americans i a més de mig milió de
lectors de parla hispana. Aquí, porta venuts
300.000 exemplars en espanyol i 6.000 en
català.

Si hem de fer cas del que ens diuen a la
introducció, Qui s’ha endut el meu formatge? és
un conte que “ha salvat carreres, matrimo-
nis i fins i tot vides”. La lliçó del llibre és que
hem d’aprendre a adaptar-nos als canvis i
treure’n profit, en lloc d’enfonsar-nos quan
es presenten. El formatge és una metàfora
del que volem aconseguir (la felicitat, una
feina, una casa, diners, amor...). Els ratolins
actuen millor a l’hora d’enfrontar-se als
canvis perquè mantenen les coses simples,
mentre que les dues personetes tendeixen a
complicar la situació.

Moltes empreses (entre les quals Iberdro-
la, Antena 3, Continente, Xerox, Oracle, Fi-

restone i Telefónica) han regalat el llibre als
seus empleats, juntament amb el lot de Na-
dal o amb l’última nòmina. Un gest, com a
mínim, sospitós: fa pensar que el conte va
més a favor dels empresaris que no pas dels
assalariats.

El que està clar és que aquest llibret de po-
ques pàgines, to infantil i lletra de pam ha
canviat la vida del seu autor, el doctor Spencer
Johnson: el conte del formatge és la seva ga-
llina dels ous d’or.

Edicions Urano ha intentat repetir l’èxit
d’aquesta faula empresarial d’autoajuda amb
Fish!, de Stephen C. Lundin, Harry Paul i John
Christensen. De moment, el llibret ja ha es-
calat posicions fins als primers llocs de les
llistes de best sellers. Es tracta d’una paràbola
que ens ensenya a estimar allò que fem, fins
i tot quan no fem allò que voldríem fer. Ens
incita a veure el treball com una recompensa
i no com una obligació remunerada. Els em-
presaris amb ganes de motivar el personal ja
tenen un altre llibre per repartir amb la nò-
mina del mes. Potser, a base de llibres lleu-
gers, acabaran estimulant tant els empleats
que podran estalviar-se les pagues extres.

ÚLTIMES TRADUCCIONS AL CATALÀ

David Baldacci, A qualsevol preu.
EDICIONS 62. Xevi Solé.

John Le Carré, El jardiner constant.
EDICIONS 62. Melcion Mateu.

Mary Higgins Clark, L’últim adéu.
PROA. Aurora Ballester i Gassó.

Mary Jane Clark, Vols saber un secret?
PROA. Carme Geronès i Carles
Urritz.

Ken Follet, Els pilars de la Terra.
EDICIONS 62. Concepció Iribarren.

Noah Gordon, L’últim jueu.
EDICIONES B. Jordi Vidal.

John Grisham, La granja.
EDICIONES B. Rosa Borràs i Lluís
Delgado.

David Huddle, Història d’un secret.
PLANETA. Eduard Castanyo.

Rosamunde Pilcher, Solstici d’hivern.
EDICIONS 62. Hèctor Hernàndez i
Maria Gomila.

Ian Rankin, Black & Blue.
EDICIONS 62. Joan Solé.
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Marguerite Duras es va caracteritzar pel seu temperament complex i polèmic

R E T R A T D E L ’ A U T O R A D E ‘ L ’ A M A N T ’

Duras
o la destrucció

La historiadora i
periodista Laure
Adler ha escrit un
gran retrat (en
quantitat, però
sobretot en qualitat)
d’una de les
escriptores més
complexes i
polèmiques que ha
donat el segle XX.
Partint de la seva
relació personal
amb Marguerite
Duras i d’un treball
exhaustiu de
recollida de dades i
testimonis, Adler
fuig de l’hagiografia
i ens mostra una
intel·lectual de
personalitat fosca,
posseïdora d’una
energia gairebé
il·limitada. En
aquesta biografia,
amb què va guanyar
el premi Femina al
millor assaig de
l’any 1998, Adler es
fixa sobretot en el
compromís
ideològic de Duras
amb els principals
esdeveniments
polítics i socials de
l’època que va viure

A I D A S E G U R A

M
arguerite Duras
va néixer a Gia
Dinh, a la colò-
nia francesa
d’Indoxina (ac-

tual Vietnam) l’any 1914,
unes setmanes abans que es-
clatés la Primera Guerra
Mundial. Era filla de dos
professors que van marxar de
la metròpoli buscant una vi-
da més fàcil però que en
canvi es van trobar en un
país de clima inhòspit i llui-
tant contra els tripijocs cor-
ruptes del règim colonial
francès. El pare va morir jove
després d’una llarga malal-
tia, deixant la dona i tres fills
gairebé en la misèria. I van
començar les truculentes re-
lacions de Marguerite amb la
seva família. Un odi ferotge
envers el germà gran, un
amor total que va desembo-
car en incest amb el petit i
una barreja d’amor i odi cap
a la mare, una dona duríssi-
ma que va tirar endavant la
vida material dels seus però
que només semblava estimar
el fill gran. Els violents lli-
gams familiars van acabar
amb una sòrdida història de
prostitució quan Marguerite
va accedir a tenir relacions
amb un xinès ric per tal que

la seva mare pogués pagar les
factures i el seu germà gran
pogués costejar la seva adic-
ció a l’opi. Molts anys més
tard, Duras va maquillar
aquest episodi obscur i el va
convertir en una preciosa
novel·la que li va donar la fa-
ma mundial: L’amant. Però
l’home amb pell de pluja i
erotisme oriental no era el
xinès adinerat sinó el germà
petit de Marguerite.

Laure Adler posa també
l’accent en aquesta caracte-
rística de Duras, la de rein-
ventar la seva vida a través de
la seva escriptura, la de fer de
la seva vida la matèria prin-
cipal de la seva obra però ex-
plicant la versió que més li
agradava. Elevar la realitat
per tornar-la atractiva, per
fugir de la banalitat. Per ella
escriure era un mitjà per di-
fuminar la veritat d’allò que
havia viscut. “La història de
la meva vida no existeix. Si
escric no és per explicar-la.
L’escriptura m’ha pres el que
em quedava de vida, m’ha
despullat i ja no sé discernir
el que és veritat entre el que
està escrit per mi sobre la
meva vida i el que realment
he viscut”, va admetre en una
entrevista.

Quan als 18 anys s’instal·la
a París, Marguerite s’endú
d’Indoxina no només les lla-
vors d’algunes de les seves
grans novel·les, sinó també
uns trets facials típics de la
terra asiàtica on va néixer. Al
final de la seva vida, amb la
cara devastada per les arru-
gues, els pòmuls alts i els ulls
ametllats feien que encara
semblés una atractiva dama
de Gia Dinh.

A LA RESISTÈNCIA
A París va acabar els estudis
de dret i va treballar al mi-
nisteri de les Colònies. Du-
rant els inicis de l’ocupació
alemanya va formar part de la
comissió de Control i Distri-
bució de Paper, un organisme
del govern de Vichy que se-
leccionava els textos que
s’havien de publicar i els que
no. Aquest curt període de
col·laboracionisme va ser una
etapa de la qual Marguerite
no va trigar a penedir-se, i,
potser per això, quan va en-
trar a la Resistència, sempre
es presentava voluntària per
dur a terme les missions més
delicades. La primera li va
encarregar el seu amic Fran-
çois Miterrand: editar una re-
vista clandestina.

En plena guerra es casa amb
el poeta jueu Robert Antelme i
el 1943 publica la seva primera
novel·la, Les impudents. Només
un any després publicarà la se-
gona, La vie tranquille, ja a la
prestigiosa editorial Gallimard
gràcies al consell de Raymond
Queneau. L’autor de Zazie al
metro va fer-li comprendre que
tenia fusta d’escriptora i la va
estimular des del primer mo-
ment. A partir de llavors es va
entregar totalment a la tasca
d’escriure, malgrat conside-
rar-ho una experiència trau-
màtica, esgotadora i perillosa.
Però el desig era tan fort que es
reduïa a la pregunta: “Com es
pot no escriure?”. Pensava que
fer literatura era gairebé una
tendència natural, i farta que
sempre li preguntessin per què
escrivia, un dia va contestar en
una entrevista: “Tothom té ga-
nes d’escriure, no? L’únic pro-
blema entre els escriptors i els
altres és que els primers escri-
uen i publiquen, i els altres es
limiten a pensar a escriure i
publicar. De fet, és fins i tot
l’única definició dialècticament
justa de l’escriptor: un home
que publica. Però hi ha moltís-
sima gent que es passa la vida
acariciant la idea d’escriure
novel·les sense passar d’aquí”.

Però aquesta mena de dis-
posició obsessiva per escriure
que tenia Marguerite Duras
no va fer que ho considerés
mai un ofici sinó una simple
obligació. Somiava dedicar-se
a feines manuals que l’esgo-
tessin físicament, que li ren-
tessin el cervell per no haver
de patir més l’insomni dels
intel·lectuals angoixats.

Una de les primeres vega-
des que va patir insomni i
terror va ser quan van dete-
nir el seu marit, Robert An-
telme, i el van deportar a
Dachau. La baixada als in-
ferns d’Antelme va fer que
Marguerite es declarés parti-
dària total de la depuració i
de les mesures severes contra
els col·laboracionistes i que
arribés fins i tot a participar
en tortures contra detinguts.
Després de l’alliberament es
va indignar per l’amnèsia
que mostrava el poble fran-
cès i pel poc reconeixement
que es va donar a la Resis-
tència. La ingènua Margueri-
te, que mai va perdre la fe en
el poder dels obrers, pensava
que després de la guerra l’ú-
nica sortida endavant era la
revolució. Per això, des del
1944 s’havia entregat a fons a
la militància dins el Partit
Comunista francès.

LA VIDA A TRES BANDES
La postguerra va ser també
l’època de la vida a tres ban-
des amb l’Antelme ressusci-
tat de l’Holocaust i amb Di-
onys Mascolo, el futur pare
del seu fill Outa. Amb Antel-
me hi tenia una relació de
fraternitat, d’amistat entre
germans. Des de la història
d’amor amb el germà petit,
Marguerite buscava la frater-
nitat perduda a través dels
seus amants i mai no es va
cansar de repetir que l’incest
era un dels models més per-
fectes de l’amor. Amb Mas-
colo, en canvi, gaudia més de
l’amor físic i del plaer sexual.
Duras sempre va proclamar
la seva predisposició natural
per disfrutar del sexe, en una
època en què era més que
escandalós que les dones
parlessin d’aquests temes. I
ja de gran no s’estava d’es-
plaiar-se descrivint la bellesa
i la virilitat dels homes que li
agradaven.

Anaven tots tres junts a les
reunions del Partit Comu-
nista, d’on els van acabar ex-
pulsant perquè es mostraven
massa irònics i crítics amb la
línia ideològica marcada per
l’època del totalitarisme es-
talinista. La Primavera de
Praga i la repressió als intel-
lectuals que s’atrevien a
pensar va ser la gran vergo-
nya del comunisme de des-
prés de la Segona Guerra
Mundial. Una immensa de-
cepció que l’escriptora brità-
nica Doris Lessing (molt prò-
xima a Duras per les vivènci-
es que va tenir, tot i que no es
van arribar a conèixer) va
descriure de manera molt
lúcida a Passejant per l’ombra,
el segon volum de les seves
memòries.



◆ C U L T U R A ◆ V
A V U I

dijous

17 de maig del 2001

➤ ➤ ➤

ARXIU

Retrat de l’escriptora quan era adolescent

CHARLES PLATIAU / REUTERS

Marguerite Duras va néixer el 1914 a l’actual Vietnam

R E T R A T D E L ’ A U T O R A D E ‘ L ’ A M A N T ’

Els llibres
de Marguerite
Duras se
senten més
que no pas
s’entenen,
s’escolten
més que no pas
es llegeixen

El 1984 va
guanyar el
Goncourt amb
‘L’amant’,
l’exquisida
reinvenció de
la seva sòrdida
història d’amor
adolescent

Marguerite es va sentir comu-
nista fins que va morir, però
mai més es va afiliar a cap
partit perquè deia que volia
tenir la llibertat de redefinir
les seves creences cada dia.

El seu compromís comunis-
ta la va privar, a més, de gua-
nyar el premi Goncourt amb
Un dic contra el Pacífic, la no-
vel·la que va publicar el 1950.
Les línies mestres de l’estil Du-
ras ja estan marcades: repeti-
cions, silencis amb tant o més
valor que les paraules, evoca-
ció màgica del llenguatge, at-
mosfera més que no pas acció,
la soledat i la recerca de l’a-
mor absolut com a temes
principals... tot plegat bastant
críptic i difícil d’analitzar.

Els seus llibres se senten
més que no pas s’entenen,
s’escolten més que no pas es
llegeixen. Com va dir a Néstor
Almendros, director de foto-
grafia d’una de les seves pel-
lícules, ella filmava i escrivia
perquè l’escoltessin, no per-
què la veiessin o la llegissin.

El 1953 publicarà una altra
de les seves obres principals,
Les petits chevaux de Tarquinia.
En el context de la seva sepa-
ració de Mascolo, Duras des-
criu de manera excel·lent
l’envelliment programat de
l’amor, el cansament i el
menyspreu que acaben des-
truint algunes parelles. Com
les dones dels seus llibres,
Marguerite és excessiva i els
homes acaben abandonant-la
per buscar relacions potser
menys passionals i pirotècni-
ques però més serenes i equi-
librades.

També, com la majoria dels
seus personatges femenins,
Marguerite té un problema
greu amb l’alcohol que sol di-
ficultar encara més la vida
conjugal. Ja se sap... com va
escriure Albert Compte en
aquestes mateixes pàgines el 4
de gener passat: “[...] És obvi
que la millor literatura d’a-
quest segle ha estat produïda
per homes i dones que els
agradava una barbaritat això
d’aixecar el colze”. L’alcohol
és una constant en els seus
llibres, des del whisky en El
marí de Gibraltar fins al vi negre
de Moderato Cantabile, passant
pel campari de Les petits che-
vaux de Tarquinia.

ARRIBA L’ÈXIT MUNDIAL
Després de l’ensulsiada comu-
nista, de la lluita en favor de la
independència d’Argèlia, des-
prés d’haver signat la direcció
i els guions de diverses pel·lí-
cules i d’haver continuat es-
crivint incansablement, a
Marguerite encara li quedava
energia per participar en les
manifestacions i barricades
del Maig del 68, quan ja tenia
54 anys. I no només per això
sinó també per inventar-se
l’eslògan de “No sabem on
anem però no per això deixa-
rem d’anar-hi”. I, si hem de
creure el seu examant Dionys
Mascolo, la sempre rogallosa
veu de Duras va pronunciar
per primera vegada l’impaga-
ble “Prohibit prohibir”.

Però, com li va passar amb

l’expulsió del Partit Comunis-
ta francès, Marguerite surt
molt cremada del Maig del 68.
Una vegada més, la revolució
total no s’ha produït. La nova
decepció fa que a partir de
llavors no s’apunti a res més i
tingui molt clar que el fet de
ser d’esquerres ha de signifi-
car tenir llibertat de pensa-
ment però sobretot llibertat
per canviar-lo en el moment
que els dogmes se’t fan massa
petits.

Duras va trobar la vàlvula
d’escapament del seu desen-
cant fent més pel·lícules, i tot
i que mai va ser la cineasta
genial que revolucionaria el
món del cinema (tal com no es
cansava de proclamar), sí que
hi ha un parell de títols que
val la pena veure: Hiroshima
mon amour i India Song. De la
primera només en va escriure
el guió, però ja hi trobem el
significatiu desfasament entre
el comentari i la imatge, una
de les característiques princi-
pals de la filmografia de Du-
ras. Totes les seves pel·lícules
són una mena de textos fil-
mats. Per ella, rodar era també
una manera d’escriure.

Però la fama mundial li va
arribar a través de l’escriptura
i no pas de les denses pel·lícu-
les experimentals que va diri-
gir. El 1984 va guanyar el pre-
mi Goncourt amb L’amant,
l’exquisida reinvenció de la se-
va sòrdida història d’amor
adolescent. La gent en com-
prava més d’un exemplar, en
tots els mitjans només es par-
lava d’ella, les noies de
Saint-Germain-des-Prés es ves-
tien i parlaven com ella. Però
al costat del reconeixement
sorgeix un corrent d’opinió
que n’està fart, de la Duras. De
Duras la diva que es dedica als
monòlegs, que només s’inte-
ressa per ella mateixa, que es
converteix en la seva pròpia
caricatura. Ella ho reconeix:
“No sé si jo suportaria la Du-
ras”. I un crític s’atreveix a es-
criure el que molts ja pensen:
“Encara quedem uns quants
cretins que preferim la intel·li-
gència a la demència, la luci-
desa a l’etilisme, l’autodomini
a la rebequeria patològica”.

Marguerite Duras va morir
el 3 de març del 1996 acom-
panyada per Yann Andréa, el
seu últim amant. S’havien co-

negut el 1980, quan ella tenia
65 anys i ell, 27.

Al final Marguerite va tro-
bar l’amor fratern amb aquest
jove homosexual que li va fer
de xófer, de secretari i d’in-
fermer fins al final dels seus
dies. Ell va conèixer totes les
cares de Marguerite i ho va
descriure a Ese amor (Tusquets
Editores). Com a la biografia
de Laure Adler, Yann Andréa
compon el retrat d’una dona
tendra i cruel, alcohòlica i
destructiva, contradictòria i
egocèntrica però també infi-
nitament vital, seductora i di-
vertida.

Laure Adler, Marguerite Duras.
Traducció de Thomas Kauf.

Anagrama. Barcelona, 2000.

Obres
en català

➤ Malgrat considerar que
escriure era una experièn-
cia traumàtica i que cada
llibre era un assassinat de
l’autor per l’autor, Duras no
va deixar de posar en pa-
raules allò que sentia i pen-
sava fins gairebé l’últim dia
de la seva vida. Però només
sis de les aproximadament
quaranta novel·les que va
escriure han estat traduïdes
al català.

A Un dic contra el Pacífic (E-
dicions 62, traducció de
Maria Aurèlia Capmany),
descriu com la seva mare es
va arruïnar construint pre-
ses per protegir una planta-
ció d’arròs de la invasió
anual del mar. És una his-
tòria de valentia i d’amor i
també una denúncia contra
el règim colonial, però so-
bretot va significar un in-
tent frustrat de guanyar el
reconeixement de la mare
cap a la seva escriptura.

El marí de Gibraltar (Edici-
ons 62, traducció de Carme
Vilaginés) planteja, a través
de la relació entre un home
i una dona que es troben en
un viatge, com es pot fugir
de la mediocritat a través de
l’aventura.

La tercera novel·la de
Marguerite Duras, Moderato
cantabile (Edhasa), intenta
respondre a la pregunta de
si es pot arribar a matar per
amor. La protagonista és
Anne Desbaredes, una dona
alcohòlica que no sap com
educar el seu fill massa
agressiu. Aquesta història
parcialment autobiogràfica
va fer que Duras quedés
adscrita a l’estil Nouveau
Roman, una categoria que
sempre va rebutjar.

L’amistat que sorgeix en-
tre una àvia i la seva néta és
l’argument de Savannah Bay
(Edhasa, traducció de Marta
Pessarrodona). L’àvia se sal-
varà de la bogeria explicant
a la néta la vida de la seva
filla, que es va suïcidar
molts anys enrere.

Amb L’amant (Tusquets,
traducció de Marta Pessar-
rodona), Marguerite Duras
va guanyar el premi Gon-
court i la fama internacio-
nal. Encara que els crítics i
els lectors hi van veure una
història d’amor, segons Du-
ras era un llibre sobre l’es-
sència de l’escriptura. En un
gest molt propi d’ella en va
renegar dient que era una
novel·la de quiosc d’estació i
que la va escriure borratxa.

A Yann Andréa Steiner
(Proa, traducció de Jaume
Subirana), Duras explica la
relació amb el seu últim
amant i ho amaneix amb
les obsessions habituals: la
literatura, l’Holocaust, l’a-
mor, l’incest i l’evocació de
la infantesa.
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S. Munster va dibuixar el 1544 aquesta representació d’Europa vestida de reina

D ’ A C T U A L I T A T

La construcció d’Europa
X A V I E R F I L E L L A

La divisió de
l’Imperi Romà en
Orient i Occident va
acabar creant dues
realitats diferents

E
uropa és un continent de lí-
mits incerts i definició im-
precisa. Des de la perspecti-
va de la geografia física té
més l’aparença d’una pe-

nínsula d’Àsia que no la d’un conti-
nent individualitzat com poden ser
Amèrica i la veïna Àfrica. De fet, si
percebem Europa com una realitat
ben establerta és més per factors po-
lítics i històrics que no per la pròpia
geografia. Grècia i Roma i, més en-
davant, la cristianització, el feudalis-
me, l’absolutisme, la il·lustració, la
industrialització i la secularització,
entre d’altres factors, han contribuït
a la construcció de l’Europa que vi-
vim a principis del segle XXI. Malgrat
tot, Europa no ha estat mai una co-
munitat cultural unitària. La divisió
de l’Imperi Romà en Orient i Occi-
dent va acabar creant dues realitats
diferents a l’est i oest del continent.
Europa ha viscut, d’altra banda, la
profunda divisió que provoquen les
guerres. Actualment, la definició
d’Europa té en el projecte iniciat amb
la creació de la Comunitat Econòmi-
ca Europea l’any 1957 la seva carac-
terització més precisa. Les transfor-
macions econòmiques i polítiques de
les darreres quatre dècades han mo-
dificat radicalment l’escenari de
confrontacions que havia dominat
dramàticament la nostra història re-
cent. Només cal recordar que entre el
1870 i el 1945 França i Alemanya es
van enfrontar en tres guerres i que
les dues últimes van tenir un abast
mundial. Amb tot, i malgrat aquest
entramat institucional, no disposem
d’una realitat identitària a partir de
la qual construir Europa. Probable-
ment, la unió econòmica ha avançat
més que la unió cultural. Així, la
història del continent continua sense
ser gaire més que una impossible su-
ma d’històries nacionals. En aquest
sentit, cal acollir amb satisfacció la
col·lecció Historia de Europa, coordina-
da per l’editorial alemanya Fischer
Verlag i editada a Espanya per Siglo
XXI. El seu objectiu consisteix a inte-
grar la diversitat d’idees, creences i
valors existents per fonamentar una
història global del continent. La col-
lecció, que abasta des de l’Antiguitat
fins al present, ha estat projectada
per l’historiador alemany Wolfgang
Benz i compta amb l’assessorament
d’un consell científic que inclou fi-

gures tan prestigiades com ara Eric
Hobsbawm, Natalie Zemon Davis i
Bronislaw Geremek.

Els llibres, en general de poc més
de 200 pàgines, tenen una dedicació
temàtica que posa èmfasi en les es-
tructures comunes de la civilització
europea, de tal manera que l’espiri-

tualitat, el pensament, la ideologia,
la vida quotidiana i l’economia són
els temes triats per als primers vo-
lums.

Fins al moment han aparegut 6
dels llibres previstos: Visiones apoca-
lípticas en la Edad Media, del francès
Claude Carozzi, que repassa la men-

talitat apocalíptica i abasta des dels
escrits del monjo lorenès Adsó de
Montier-en-Der, autor d’un Tractat so-
bre l’Anticrist, a finals del segle X, fins
al reformador alemany Thomas
Müntzer; Los intelectuales en el siglo XIX,
del francès Christophe Charle, que
explica l’aparició dels intel·lectuals
com a grup social i la seva incidència
en la vida cultural i política del segle
XIX; El comunismo en Europa, del polo-
nès Jerzy Holzer, que abasta des dels
primers moments revolucionaris i la
consolidació del comunisme en els
anys trenta fins a la dissolució de la
Unió Soviètica l’any 1991; Historia de
la pareja en la Edad Media, de la
nord-americana, encara que investi-
gadora del CNRS a Montpeller, Leah
Otis-Cour, que ens apropa a la vida
quotidiana de l’Edat Mitjana i rebat
alguns dels tòpics usuals en assenya-
lar la importància del lliure consen-

timent com a fonament del matri-
moni medieval; Los judíos en la moder-
nidad europea, de l’hongarès Viktor
Karady, que presenta una història
social del judaisme en la història
contemporània del continent; i, fi-
nalment, El espacio econónomico euro-
peo, de l’alemany Gerold Ambrosius,
llibre que descriu el procés d’inte-
gració econòmica i política d’Europa
en els darrers 40 anys.

La col·lecció està dirigida a un pú-
blic ampli que valori tant una infor-
mació mesurada com una exposició
clara. Entre els pròxims llibres pre-
vistos per Siglo XXI hi ha l’edició de
volums dedicats al primer cristianis-
me i al dret romà. En conjunt, i
aquest és el gran mèrit de la col·lecció
més enllà de l’encert en la selecció
dels diferents temes tractats, aquests
llibres ofereixen l’oportunitat d’es-
tructurar des de la perspectiva de la
història una reflexió transnacional
sobre l’esdevenir d’Europa.

ELS LLIBRES MÉS VENUTS Del 10 al 16 de maig. Amb la col·laboració del Gremi de Llibreters i de les llibreries Áncora y Delfín, FNAC, Documenta,

Proa-Espais, Bosch, Crisol, Ona i Laie, Llibreria 22, Catalonia, Les Voltes, La Rambla, Casa del Llibre, Robafaves i Tres i Quatre.

FICCIÓ

El millor dels mons
Quim Monzó. Quaderns Crema

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ets la meva vida, ets la meva mort
Maria de la Pau Janer. Columna

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Harry Potter i la pedra filosofal
J.K. Rowling. Empúries

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Una cantonada al desert
Josep Lluís Comeron. Destino

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
La muntanya de l’ànima
Gao Xingjian. Columna

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Balzac i la Petita Modista xinesa
Dai Sijie. Edicions 62

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NO FICCIÓ

Hem de parlar
Andreu Buenafuente. Columna

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Què pensa Heribert Barrera
Enric Vila. Proa / Dèria

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Qui s’ha endut el meu formatge?
M.D. Spencer Johnson. Urano

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Compte enrere
Francesc Escribano. Edicions 62

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Raons i tòpics
J.M. Terricabras. La Campana

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Cinc cèntims d’òpera
Roger Alier i Marcel Gorgori. Pòrtic

– –– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
JORDI GARCIA

Josep Lluís Comeron

XAVIER CARRION

Enric Vila
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JORDI BALLONGA

M O D E L A R I

El tema abonat
I S I D R E G R A U

igrau@worldonline.es

El que més
impressiona
de la novel·la
‘Adreça
desconeguda’
és la càrrega
premonitòria

H
i ha temes que,
amb independèn-
cia del seu poder
intrínsec o del
tractament litera-

ri, reben vents a favor. De
vegades, per una simple
qüestió de modes o dispara-
ments mediàtics. En altres
ocasions, allò que els il·lumi-
na és l’ambientació en espais
privilegiats per l’imaginari
col·lectiu, com és el cas de
Venècia, Nova York i l’illa de
Pasqua; la petjada de les
obres literàries o cinemato-
gràfiques precedents ens ha
preparat perquè només de
pronunciar-ne el nom se’ns
activi la llegenda que duem a
dins, com un patrimoni ad-
quirit. També passa una cosa
semblant amb els grans te-
mes de la història, àmplia-
ment divulgats, des de Cleo-
patra a la Guerra del Viet-
nam, que ens fan asseure da-
vant de qualsevol nova versió
amb uns prejudicis anímics i
estètics.

Però les ressonàncies són
encara més potents quan la
connexió deriva de la fibra
dramàtica del tema. Alesho-
res el receptor no tan sols hi
afegeix complicitat, sinó que
es veu impulsat a comple-
tar-lo i magnificar-lo amb la
seva subjectivitat. Així m’ho
fa pensar la lectura d’aquest
magnífic llibre minúscul que
és Adreça desconeguda (La Ma-
grana), de Kressman Taylor,
que està aconseguint que el
boca-orella el ressusciti i el
resituï en la categoria de best
seller que ja va tenir el 1938,
l’any de la seva primera apa-
rició a la revista Story dels
Estats Units.

El relat, que en format
normal no passaria de les
trenta pàgines, té els ingredi-
ents per ser aprehès amb no-
table facilitat. Començant per
l’estructura epistolar, que li
confereix frescor, sinceritat i
sentit d’immediatesa, alhora
que ens fa sentir espies de la
degradació de l’amistat entre
els dos corresponsals. A més,
compta amb una història
amorosa pel mig, just apun-
tada i resolta tràgicament,
que acaba de reforçar el com-
ponent dramàtic. Però el que
li dóna la força decisiva –i
que n’ha motivat la reedició
mundial 60 anys després– és
el coneixement de la història
que hi aporta el lector d’avui.
¿Què seria d’un relat tan es-
quemàtic i planer sense saber
el que va venir després (Hitler
i el nazisme)? ¿Si aquella al-
lucinació col·lectiva no ha-
gués arribat als extrems deli-
rants de l’Holocaust, ara lle-
giríem Adreça desconeguda
amb el mateix esverament a
la sang? Perquè, en el fons, el
que més impressiona és la
càrrega premonitòria i la

captació essencial d’un feno-
men que va acabar amb una
de les pitjors tragèdies de la
humanitat.

En aquest cas, el mèrit de
l’autora (nascuda Katherine
Kressman, 1903-1997) és ha-
ver denunciat la naturalesa
de la dinamita abans que es-
clatés. I fer-ho amb una sim-
plicitat narrativa que no des-
torba la recepció del missat-
ge, més aviat al contrari:
practica un despullament

que enalteix el tema. Més en-
llà, queda l’amarga reflexió
dels límits de la literatura per
obrir els ulls dels polítics que
podrien intervenir i no inter-
venen. I entre el 1938 i prin-
cipis del 1939, malgrat els
milions de còpies distribuï-
des d’aquest relat alertador,
els Estats Units van continuar
practicant la política de no
ingerència en els afers euro-
peus.

Però si atenem al poder que
sí conserva la literatura en els
lectors fidels, Adreça descone-
guda és un bon exemple
d’austeritat per tal de trans-
metre a través de l’esfera pri-
vada allò que és universal. Els
elements són senzills, però
estan perfectament calculats
per crear l’efecte volgut. Els
detalls, els personatges se-
cundaris, fins i tot el doble
llenguatge que surt de l’an-
goixa, esdevenen bisturís
d’alta precisió. Una lliçó en
poques pàgines.

SEBASTIEN BOFFREDO / EPA

L’escriptor Jean-Claude Izzo

P E L C I B E R E S P A I

Jean-Claude Izzo
i Fabio Montale

C A R L O A N D R E O L I
vespito@vespito.net

Fabio és un
jove gurmet
solitari que
de vegades
investiga
al marge de
la policia

H
i ha dues pàgines en
francès a Internet
dedicades a Je-
an-Claude Izzo, un
escriptor de Marse-

lla que va morir l’any passat a
l’edat de 54 anys. D’orígens
humils, de pare italià i mare
espanyola, format com a fresa-
dor, militant del PCF, es va de-
dicar al periodisme i el 1995 va
escriure la seva primera novel-
la negra, Total Kheops (Caos total),
a la qual van seguir Chourmo i
Solea, tots tres publicats per Ga-
llimard a la Série Noir. Va publi-
car també altres novel·les, però,
tant a França com a Itàlia, l’èxit
de les seves novel·les negres és
espectacular.

Les tres les protagonitza
l’expresidiari, legionari i poli-
cia Fabio Montale, que ara,
cansat de la doble
moral imperant, viu
en un racó de Mar-
sella, sortint cada
dia a pescar amb el
seu petit vaixell i
compartint els dies
amb Fonfon, l’amo
del bar de sota casa
i pare de la seva ex-
nòvia, i Honorine, la
veïna, una vella
enamorada de Fon-
fon. Fabio és un jove
gurmet solitari i en
ocasions accepta fer
investigacions pa-
ral·leles a les de la
policia.

Per exemple,
Chourmo és un viatge
al cor de les contra-
diccions de Marse-
lla: descriu amb
cruesa la degrada-
ció urbana, feta de
barriades on s’intenta arraco-
nar els immigrants àrabs, que
acaben acceptant per necessi-
tat les feines marginals de la
societat, convertint-se en víc-
times i botxins d’injustícies
que esdevenen palpables per
al gran públic només quan
tenen alguna influència als
barris alts de la societat.

A l’Estat espanyol no s’ha
publicat encara res de Je-
an-Claude Izzo, i és una llàsti-
ma perquè el seu Fabio Mon-
tale no és només un Carvalho

francès sinó que té una origi-
nalitat que val la pena conèi-
xer. Izzo aconsegueix seduir i
commoure el lector.

Tot i així, el paral·lelisme
amb Vázquez Montalbán és
evident i a Internet hi ha una
entrevista en què Izzo parla de

la cuina mediterrània i dels
restaurants de Marsella que
més s’estima.

Les webs que parlen d’ell
recullen biografia, bibliogra-
fia, entrevistes i ressenyes de
les seves novel·les, a més de
nombrosos enllaços interes-
sants a pàgines sobre el polar,
la novel·la negra francesa.
http://authologies.free.fr/
izzo.htm
http://www.chronicart.com/
evenement/archives/eve14/
event.htm
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Jordi Fortuny, autor de ‘Crucigramas informales’

E N I G M Í S T I C A

Fortuny ‘and the Coconuts’
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

Diumenge,
Fortuny serà
en un
confessionari
instal·lat
al Museu del
Joguet

J
ordi Fortuny acaba de
treure un nou llibre de
mots encreuats que fa-
rà les delícies dels seus
nombrosos seguidors.

Després del Crucigramas de van-
guardia aparegut l’any passat,
aquest Sant Jordi ha reincidit
amb Crucigramas informales
(també a l’editorial barceloni-
na Robinbook), 70 encreuats
inèdits sense forma regular de
graella. L’informalisme exqui-
sit de les definicions que duen
la marca Fortuny està renyit
amb la informalitat. Fortuny
és molt més formal del que
sembla. Si et diu “no dispares,
que está solo” i no descobreixes
com és que la solució ha de ser
dispar, més val que et dediquis
a una altra cosa. Si no somrius
quan descobreixes que la res-
posta a “a medida que se va haci-
endo mayor, menos ropa necesita”
era escote, no cal ni que en par-
lem. Entre els incondicionals
de Fortuny que sempre fan
constar els editors hi ha l’eter-
na Ana María Matute. Entre els
inconfessables, el general Ga-
lindo. Les seves graelles són,
doncs, camps de batalla on els
mots xoquen i els sentits es
divideixen tot creant un veri-
table castell de mots d’artifici.

Aquest diumenge 20, a l’ho-
ra de l’Àngelus, Fortuny serà
en un confessionari instal·lat al
Museu del Joguet de Figueres, a
disposició dels seus adeptes i/o
detractors. Per culminar l’ex-
posició Lletres en joc sobre la
història dels mots encreuats, la
majoria de crucigramistes

professionals catalans hem
acordat seure de dotze a una
del migdia en uns metafòrics
confessionaris encreuats dis-
tribuïts per les instal·lacions
del Museu. La idea és que els
usuaris de les diverses seccions
de passatemps de la premsa
diària catalana puguin associ-
ar una cara al repte diari i ex-
pressar verbalment tot tipus
de crítiques, lloances, comen-
taris i exabruptes sobre l’en-
creuat de cada dia. Perquè so-
vint la relació entre crucigra-

mista i lectoescriptor és inten-
sa, però poques vegades es pot
personalitzar. Naturalment,
per més metàfora de confessi-
onari que hi hagi, els cruci-
gramistes no estem capacitats
per impartir absolucions a
ningú i aquest diumenge ens
haurem de limitar a repartir
solucions.

Hi serem presents, si tot va
bé i cap quadret negre ho im-
pedeix, els que dia rere dia fem
ballar el cap dels verbívors des
de les seccions de publicacions
com ara El Punt (Joan Giralt i
Jordi Soler), La Vanguardia (For-
tuny i un servidor), El Periódico
(els encreuats de CC Plandiura
i Anna Genís, que també fa els
d ’El Temps, i els autodefinits de
Jep Ferret i Marc Isern), El País
(Pau Vidal), Serra d’Or (Raixu),
Enigma Card (Enric Garcia i
Magda Torrents) i, natural-
ment, el titular de la secció
d’encreuats i Scrabble de
l’AVUI, Miquel Sesé. També hi
haurà gent que n’havia publi-
cat i d’altres que en publiquen
en l’àmbit local. De fet, tots els
visitants que puguin aportar
dades (i retalls) sobre la seva
presumpta activitat crucigra-
mista seran convidats a figurar
en el cens de crucigramistes
catalans que queda dipositat
als arxius del Museu del Jo-
guet.

L’acte es clourà amb l’audi-
ció emocionada del bolero de
Rafael Bracero Mi crucigrama i
del tema dels Blues de Rostoll
Mots encreuats, que ja és la ban-
da sonora oficial de l’exposició.

E L Q U I O S C

Rodolf Sirera

P E P O T A M A R I T

L’Avenç. Número 258. L’avenç

S.L. Barcelona, maig, 2001

L
a revista de cultura,
història i pensament
L’Avenç dedica un ex-
tens dossier a infor-
mar-nos sobre Euska-

di. Antoni Batista, M. Carmen
Garmendia, Tomás Urzainqui,
Antoni Segura, Miguel Herre-
ro i Ernest Lluch hi parlen de
temes com ara el nacionalis-
me basc, els inicis d’ETA, la
cultura política estatal d’Eus-
kal Herria i un llistat de webs
d’interès sobre el País Basc,
entre d’altres temes.

La revista també inclou una
llarga entrevista a Jordi Pujol
en què el president declara:
“La Catalunya d’avui és Jaume
I, la industrialització i la im-
migració”. L’entrevista, par-
tint de la confirmació que el
president no es presentarà a la
reelecció, fa un repàs de la
trajectòria política abans de i
durant el seu mandat.

A més de les seccions cultu-
rals habituals, L’Avenç també
inclou l’article de Manuel
Guerrero titulat: Joan Brossa i la
Tercera República.

Caràcters. Número 15.
Institut Interuniversitari

de Filologia Valenciana.

València, abril, 2001.

L
a revista de llibres
Caràcters dedica les
pàgines centrals a re-
passar la trajectòria
creativa de l’escriptor

i dramaturg Rodolf Sirera,
autor de La caverna, Punt de fuga
i Silenci de negra, entre d’altres
obres. A més hi ha un article
de Ramon X. Rosselló: Compro-
mís i investigació en l’obra de Ro-
dolf Sirera.

Entre molts d’altres articles,
cal destacar-ne: el de Guillem
Calaforra, que ens parla de
l’obra L’Espill de Janus, un recull
de lectures recomanades pel
poeta Enric Sòria; el d’Oriol
Comas, que elogia l’enciclopè-
dia d’enigmística Verbàlia, de
Màrius Serra; Mark Rothko a l’è-
poca de la reproductivitat mecàni-
ca, que és el títol de l’article
sobre el pintor que signa Abi-
gail Monells; i el de Joan Josep
Isern, que ens parla de la no-
vel·la breu recentment editada
per El Acantilado Helena o el
mar del verano, de Julián Ayesta.

P A R E L E M - N E

Deu anys (i 2)
J O A N S O L À

D
urant aquests deu
anys de mantenir
viva aquesta secció
he parlat de molts
aspectes de la per-

sonalitat interna de la llen-
gua, de les llengües, sempre
procurant de referir-me a fe-
nòmens o a aspectes nous. He
parlat d’ortografia (dels in-
tents, pràcticament avortats,
de reformar les ortografies
del francès i de l’alemany),
d’ortotipografia (he defensat
que “Sí senyor” va sense co-
ma), d’onomàstica (m’he re-
ferit al menyspreu de les pu-
blicacions oficials de l’Estat
envers els topònims no caste-
llans; he defensat que la de de
“carrer de Balmes” és optativa
i fins supèrflua), de lèxic (vaig
clamar, amb èxit, contra els
torrons “de gema”, i vaig per-
dre la partida defensant el
xampany; vaig tenir els lectors
uns dies “amb el rai al cor”,
com em deia, amicalment,
Jaume Cabré, i m’he entre-
tingut fa poc amb l’endemà),
de modismes (em queixava
que el simpàtic “Si és servit /
servida” dels botiguers d’a-
bans d’ahir hagués cedit a
l’horrible “Aquí té”, instal·lat

per sempre, ai, en llavis ten-
dres de noiets i noietes de
supermercat) o de morfologia
(defensant, amb l’Espinàs i
amb tothom que no volgués
fer veure que no ho veia, la
flexió completa de bastant,
bastanta, etc.). He practicat
amb l’exemple la defensa de
sisplau, deunidó o esclar, que no
són pas diferents de casos
també recents com marededeu
(on l’accent no hi fa cap falta);
i la del participi sigut tan aviat
com l’autoritat l’ha despena-
litzat (no ho havia fet abans
perquè ja m’havia acostumat
a estat).

La sintaxi ha tingut una
presència també constant en
aquestes columnetes, que so-
vint m’han servit de taller
d’assaig de qüestions inèdi-
tes, que posteriorment han
passat als llibres. Em plau de
recordar-ne sobretot unes
quantes: he revelat la moda
de preguntar per telèfon
“¿Que hi és la Glòria?” (en lloc
de “¿Que hi ha la Glòria?”); he
descobert el motiu d’haver-se
instal·lat en els mitjans de

comunicació la construcció
temporal “Els detinguts han
sigut posats en llibertat des-
prés que el jutge decretés que es
tanqués el procés” (en lloc de
la tradicional “després de de-
cretar el jutge que...”); he des-
mitificat l’empipadora qües-
tió de la prohibició de fer
concordar el verb haver-hi (“Hi
han moltes coses que no sa-
bem”); i he insinuat que no
cal tampoc perseguir la du-
plicació pronominal de certes
oracions de relatiu (“En
aquesta qüestió hi han detalls
que encara no els entén nin-
gú”). Un dia vaig ensopegar
una perla: el quantificador si,
sense accent, esclar (“¡Si que
és car, això!”); una nit en vaig
trobar una altra a Sitges, una
construcció impersonal
(“Aquest edifici no ho deu ser
pas, l’ajuntament, perquè no
ho diu”, que de fet és la ma-
teixa que he defensat a peu i
a cavall també des d’aquí: “On
hi diu tal cosa hi ha de dir tal
altra”); i finalment els en vaig
dur una altra de les nostres
Illes, com qui els porta corall

d’un viatge fantàstic (la a de
“A ses estovalles, posa-les dins es
calaix”). De moment no he
vençut les resistències oficials
a escriure “dia 10 de maig del
2001”, però no es preocupin,
que tot arribarà: no hi ha com
tenir raó, paciència i tacte.

De tant en tant he fet una
mica de crònica de congressos
diversos o situacions particu-
lars del català i d’altres llen-
gües: hem anat a Granada,
Frankfurt, Segòvia, Sant Pe-
tersburg, Salamanca, India-
na, Argentina, Saragossa,
Finlàndia, Estònia, Nepal. I
sobretot a Califòrnia, amb
quinze articles dedicats al
castellà i a les llengües dels
indis d’Estats Units. I m’ha
abellit de parlar del gallec di-
verses vegades: sobretot quan
va aparèixer l’excel·lent estu-
di Os falantes como lingüistas, de
Johannes Kabatek, o, fa quin-
ze dies, el Gran Diccionario Xe-
rais Da Lingua (que potser po-
dríem comparar amb el Dicti-
onnaire québéquois d’aujour-
d’hui, també comentat). ¿Els
he de demanar excuses d’a-
questa exhibició? No: és no-
més un recompte per agafar
nova embranzida.
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Foto d’arxiu de Felicia Fuster, autora de ‘Postals no escrites’

A R A C O M A R A

Haikús que
s’esberlen

C A R L E S H A C M O R

Fuster
esbocina
els versos,
els deixa fets
trossos, esberla
la sintaxi,
eludeix la
significació
tancada

E
ls haikús de Felícia
Fuster, Postals no es-
crites (Edicions Proa,
2001), són hereus de
tot un gran discurs

de poesia –i antipoesia– del
segle passat, que –recor-
dem-ho– és el XX: el filó de
les avantguardes, les quals ja
han esdevingut una tradició
important al costat d’altres
de no tan cridaneres.

Precisament per aquest re-
refons avantguardista, Fus-
ter ja esdevé una poetessa
(per què empobrir l’idioma
amb l’eliminació no gens fe-
minista del femení de poe-
ta?) clàssica. Sí, clàssica jus-
tament perquè ha begut de
les avantguardes, i no hi ha
cap paradoxa en això.

Hi trobem, als seus haikús,
els aspectes més positius
–més futuribles– dels mots en
llibertat futuristes, que es
convertiren en els fonaments
de l’impromtu irracional da-
daista, l’espontaneisme del
qual donà peu a l’escriptura
automàtica surrealista, que
és a la base teoricopràctica
de les elucubracions o desva-
ris desconstructivistes i de la
revisió utòpica de la gramà-
tica, de la lògica, que aquests
han efectuat.

Tot plegat hi és, als haikús
que ens ocupen. La forma
mètrica haikú a la catalana és
per Felícia Fuster una excusa,
un constrenyiment autoim-
posat. Així ha pogut eludir la
sintaxi sense perdre’s en el
tot s’hi val, que és allò que
ella segurament vol assolir
sense anihilar-se i que, en
certa manera, ha aconseguit
gràcies a les constriccions
amb què ha jugat.

I aquesta forma mètrica
–el haikú–, l’ha trencada
sense fugir-ne: és transgres-
sió (i passi aquest mot male-
ta) autèntica, de la que cala,
lluny d’extremismes bala-
drers que no porten ni a tot
ni a res, sinó a la repetició.
Perquè el que fan els avant-
guardistes actuals –o sigui,
els qui es pensen que són
avantguardistes– és repetir
fórmules d’altri i repetir-se
ells mateixos.

Fuster esbocina els versos,
els deixa fets trossos –pa-
raules que s’escampen–, es-
berla la sintaxi, eludeix la
significació tancada, l’obre
cap a possibilitats innom-
brables. El sentit i el no-sen-
tit es fan costat l’un a l’altre
i l’altre a l’un.

Aquests haikús no desme-
reixen gens el seu llibre an-
terior, Sorra de temps absent

(Pagès Editors, 1998), ans al
contrari, li donen llum, al-
hora que aquest il·lumina els
haikús. Ara bé: és al haikú
inspiradament personalitzat
on Felícia Fuster alambina la
seva poesia. I la destil·lació és
el fi d’aquesta.

Destil·lar el llenguatge és
una de les maneres d’acabar
amb les retòriques, amb
l’encarcarament i amb la re-
dundància que provoquen
totes les estètiques, tots els
estils i totes les ideologies.
Aquesta pot ser la finalitat de

la recerca del silenci que no
pretén ser eloqüent, el silen-
ci de qui no té horror vacui.

Un cop com aquell qui diu
atès el buit, hom s’adona que
aquest no era pas l’objectiu
últim, o, més ben dit, que no
hi ha una finalitat darrere i
que, tanmateix, els designis
de la poesia, al capdavall, van
més enllà d’aquesta. I dir ai-
xò no necessàriament és fer
metafísica, perquè l’acció so-
bre el llenguatge té un rere-
fons polític. Desconstruir el
llenguatge com a eina de po-
esia equival a qüestionar la
poesia, a demanar-se què és
aquesta en la mesura que
s’inscriu en un entramat so-
cial i hi incideix.

D’altra banda, als haikús
de Felícia Fuster, amb la tra-
dició de les avantguardes, hi
conflueixen d’altres tradici-
ons més abocades a la plas-
mació d’experiències, de la
subjectivitat. I això fa ama-
bles els seus poemes, la qual
cosa no li afegeix ni en sos-
treu valor. La seva poesia
afirma gràcies al fet que ne-
ga. Per això contribueix a
tots els alliberaments. La po-
esia pot ser molt més que no
un exercici benpensant.

L ’ A P A R A D O R

Narcís Comadira, Àlbum de
família. Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

R eedició d’un dels poe-
maris més importants
de l’autor gironí, en què

tracta alguns dels temes cons-
tants de la seva poesia, com
ara la decadència d’un ideal
de país (la Catalunya noucen-
tista) convertida en metàfora
de la pèrdua humana en ge-
neral.

Germans Miranda, Contes per
a nenes dolentes. Columna.

Barcelona, 2001.

N ou recull de contes d’a-
quest col·lectiu mig anò-
nim. En aquest cas, el

tema central són les històries
amb protagonistes infantils,
femenines i perverses. Unes
criatures que cap pare vol com
a filles, però que molts desitgen,
sempre que no formin part de
la pròpia família.

Diversos autors, Explica’ns la
teva vida. TV3/Edcions 62.

Barcelona, 2001.

A mb un pròleg de Miquel
García Horcajo, director
del programa, aquesta és

la versió en llibre del nou es-
pai de TV3 en què 12 perso-
natges anònims (triats entre
més de 700 candidats) expli-
quen fets rellevants de la seva
història rebuscant en els re-
cords més íntims.

Joan F. Mira, Els Borja. Família
i mite. Columna.

Barcelona, 2001.

A ssaig en què l’antropò-
leg, escriptor, traductor,
articulista i professor de

grec i de cultura clàssica, Joan
F. Mira, revisita la història dels
Borja, un llinatge sorgit del
no-res que va produir en 50
anys 2 papes i més de 12 car-
denals que es van instal·lar al
centre d’un poder turbulent.

J.A. Labordeta, Con la mochila
a cuestas. RBA.

Barcelona, 2001.

J osé Antonio Labordeta,
cantant, escriptor, poeta i
diputat per la Chunta

Aragonesista, ha passat a pa-
per el contingut del seu pro-
grama de televisió Un país en la
mochila, que compta amb un
gran èxit d’audiència i mostra
una sèrie d’itineraris poc co-
neguts de tot l’Estat espanyol.

Martí Sunyol, La plaça del
tobogan. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

R ecull de relats del far-
macèutic i activista cul-
tural Martí Sunyol en

què mostra el seu domini de la
llengua i dels recursos narra-
tius, tot complementat amb
un lirisme mesurat i unes go-
tes d’ironia. Aquesta és la pri-
mera obra que publica des-
prés de la novel·la La carena.
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E N T R E V I S T A

Carlo Feltrinelli
Biògraf i editor italià

➤ ➤ ➤
TUSQUETS

Giangiacomo Feltrinelli jugant a pilota amb Fidel Castro

SERGIO BARRENECHEA / EFE

“El llibre ha perdut la centralitat
que tenia als anys 50”

M A R G A C A S A D O

L’editor Carlo Feltrinelli, membre d’una de
les famílies més riques i influents d’Itàlia, ha
escrit i publicat la biografia del seu pare,
Giangiacomo Feltrinelli (1926-1972). Més de
set anys de recerca i documentació, de revisió
de documents i d’entrevistes a les persones
que el van tractar han donat com a resultat
‘Senior Service’ (Tusquets), una biografia que
també és un retrat històric de la segona
meitat del segle XX, de la caiguda de les
utopies representada en l’emblemàtic editor
que es va acabar convertint en terrorista
d’extrema esquerra i que va morir als 46 anys
quan va fer explosió l’artefacte que ell mateix
va col·locar en una torre d’alta tensió

M.C. Com va sorgir el projecte de
biografiar el seu pare?
C.F. Va sorgir de la necessitat. Jo
no pensava publicar aquest lli-
bre, només el volia escriure per
posar ordre a una història molt
important per a mi. No havia
de descobrir el pare, sinó orde-
nar la seva història i, als meus
39 anys, mirar cap al futur.
M.C. De tota manera, devia acabar
coneixent millor el seu pare entrant
en contacte amb documents que no
coneixia.
C.F. Sí, tot i que jo coneixia molt
bé el meu pare i no hi va haver
revelacions. Ha estat una prova
escriure la història però, en
general, no ha canviat els meus
records.
M.C. En quin moment va decidir
publicar-la?
C.F. A l’últim moment. Quan ja
estava escrita. I va ser un doble
salt mortal, escriure-la i publi-
car-la jo mateix. És una mica
perillós, escriure un llibre so-
bre el propi pare, hi ha el perill
de ser patètic.
M.C. De tota manera, en llegir-lo no
es té la sensació que és el fill qui
escriu, perquè no s’ha centrat en la
relació que van mantenir, sinó en la
història vital d’ell.

C.F. Sí, necessitava una mica de
distància, però hi ha l’emoció,
l’afecte... Jo tinc dos fills que
quan siguin grans podran lle-
gir el llibre i entendre la im-
portància del seu avi i la com-
plexitat de la seva vida.
M.C. ¿‘Senior Service’ és, a més d’una
biografia, una història de les idees
polítiques?
C.F. És la biografia d’un home

que va travessar totes les èpo-
ques més importants de la se-
gona meitat del segle XX i no
només de la història italiana
sinó també a l’àmbit internaci-
onal, amb el tema de Pasternak
i el de Cuba i Fidel i Amèrica. La
història política s’explica sola.
És la història de la segona mei-
tat del segle XX, amb totes les
utopies, les esperançes i també
el deliri i la revolució.
M.C. ¿Es va plantejar una manera
d’estructurar la biografia?
C.F. No sóc un historiador, i com
que sóc el fill sóc part implica-
da. No tenia una intenció cien-
tífica tot i que reprodueixo do-
cuments de la història personal
i testimonials i faig una barreja
que algunes vegades és més
narrativa i d’altres és més his-
tòrica. La meva versió de la
història, una versió molt per-
sonal, no és la biografia cientí-
fica sinó que està una mica
desarticulada.
M.C. De tota manera sí que hi ha
una ordenació cronològica dels fets.
C.F. Sí, he volgut explicar la his-
tòria d’una família des del
principi i després pensar en el
futur.
M.C. ¿Ha estat difícil explicar les co-
ses des d’un punt de vista objectiu?
C.F. Jo espero haver heretat del
meu pare la seva voluntat de
ser lliure. He volgut fer una
cosa sincera, sense negar els
moments tristos. No és un lli-
bre que pensa en les dretes i les
esquerres sinó que he volgut
parlar sense censura.
M.C. Precisament era una de les
preocupacions del seu pare.
C.F. Sí, espero haver-ho aconse-
guit.
M.C. Vostè va estar més de 7 anys
preparant ‘Senior Service’. Com va

ser la recerca de la informació?
C.F. Doncs amb molts viatges,
visites als arxius, parlant amb
molta gent, però molt divertit.
No va ser una dedicació exclu-
siva sinó que hi vaig dedicar el
meu temps lliure.
M.C. La seva família va començar
amb el negoci de la fusta i va aca-
bar muntant una editorial. ¿Creu
que era una predestinació?
C.F. És una bona interpretació;
el problema és saber quin serà
el següent pas...
M.C. Què creu que va dur el seu pare
a muntar l’editorial Giangiacomo
Feltrinelli Editore?
C.F. Cal pensar en el clima d’a-
quell moment. La postguerra,
la pobresa i una Itàlia molt
provinciana. La idea de fer un
instrument per a tots, una edi-
torial lliure amb llibres de but-
xaca i innovacions en l’estruc-
tura editorial i noves llibreries.
És un instrument per conèixer
el món de manera molt lliure.
Tot i ser marxista, les seves
publicacions es basaven a do-
nar a la gent coses noves, com
demostra El doctor Jivago.
M.C. L’editorial es basava en una
manera de treballar molt lliure.
C.F. Era una editorial i les edito-
rials són sempre una barreja,

una química particular. Fundar
una editorial en aquell mo-
ment era difícil perquè un lli-
bre és difícil de publicar i de
vendre. Va ser molt important
la sort de publicar dos best sellers
com ara El doctor Jivago i El Gue-
pard al cap de dos o tres anys de
la fundació de l’editorial, i va
suposar un llançament inter-
nacional de la Giangiacomo
Feltrinelli Editore.
M.C. ¿Continua tenint la mateixa fi-
losofia editorial?
C.F. No, és una altra època. La
Feltrinelli és ara una senyora
de gairebé 50 anys, que té un
catàleg important amb molts
autors... tot és una mica més
tradicional.
M.C. Al llibre diu que per fundar
una editorial cal tenir molta adre-
nalina.
C.F. Adrenalina i fortuna!
M.C. ¿Es refereix a la fortuna econò-
mica o a la sort?
C.F. A totes dues!
M.C. Què representa actualment la
figura de l’editor en el món dels
llibres?
C.F. La situació ha canviat molt.
No hi ha gaires editors purs de
llibres, hi ha a tots els països
grups enormes. Jo crec que als
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Un fill a la
recerca d’ordre
➤ Carlo Feltrinelli és editor
i dirigeix l’editorial i la ca-
dena de llibreries Feltrinelli
que va fundar el seu pare,
Giangiacomo. Carlo tenia
10 anys quan el seu pare va
morir tràgicament. No es
considera un escriptor ni té
vocació de ser-ho, però va
dedicar més de 7 anys a po-
sar ordre a tot el que sabia
de la vida “més peculiar i
especial que conec”, la del
seu pare. Una forma de dei-
xar enrere el passat per po-
der mirar cap al futur, un
llegat per als seus fills i un
llibre essencial per a tots
els interessats en la història
de l’Europa de les revoluci-
ons editorials i utòpiques,
del fracàs dels que volien
canviar el món i van acabar
per sacrificar-se ells matei-
xos. Senior Service és una bi-
ografia cronològica que
posa ordre a la vida del pa-
re, de l’editor, del polític,
de l’home de negocis, del
terrorista.

E N T R E V I S T A

Carlo Feltrinelli
Biògraf i editor italià

➤ ➤ ➤

AP

Les càrregues de dinamita que van matar Feltrinelli, el 1972

anys 50 i 60 el llibre era l’ele-
ment per on passava tot, la in-
formació, la cultura. Avui és
molt diferent, hi ha Internet i
potser són una mica menys
importants. Però els bons edi-
tors de llibres sempre seran
importants. Tusquets o Ana-
grama són editorials que conec
bé a Espanya i que fan una la-
bor important. Cal que hi hagi
un criteri independent, passió
per la cultura, que no se se-
gueixi només la lògica del
màrqueting.
M.C. El seu pare va ser pioner en les
col·leccions de llibres de butxaca.
C.F. Ell sol no, en aquella època
hi havia altres editors a França
i Alemanya que també ho fe-
ien. I també a Itàlia, Einaudi,
Mondadori...
M.C. Era un tipus de publicació que
no donava gaires beneficis.
C.F. Era una novetat i encara ara
fem molts llibres de butxaca.
M.C. ¿Creu que encara és possible fer
grans descobriments com li va pas-
sar al seu pare amb Pasternak i
Lampedusa?
C.F. Nosaltres publiquem molts
autors joves italians i de tot el
món. La recerca sempre exis-
teix, però si em preguntes si
crec si és possible trobar un al-
tre El doctor Jivago, la resposta és
que espero que sí, però que és
difícil; potser a la Xina n’exis-
teix un. No és fàcil que et passi
això a la vida.
M.C. Què creu que significaven els
llibres per al seu pare?
C.F. Eren un instrument d’e-
mancipació i de coneixement.
El món dels anys 50 i 60 era un
món obert, on el joc encara no
estava tancat. Hi havia una
perspectiva, un futur al davant.
Avui està tot una mica més

tancat. Aleshores hi havia ex-
pectatives, hi havia tot el Tercer
Món que sortia de les colonit-
zacions, països nous, gent no-
va, cultures noves. Els llibres
eren una manera de conèixer
aquestes cultures i de mostrar
els canvis.
M.C. ¿El seu pare volia canviar el
món?
C.F. Potser. Sí. Prenia partit no
polític sinó pels escriptors, la
cultura. Feia un servei no fi-
lantròpic, però sí un servei per
la comunitat, per la societat
civil. Aquesta era la idea.
M.C. Quina era la característica que
el definia com a editor?
C.F. La de publicar llibres ur-
gents i necessaris. Amb Paster-
nak va fer portar el manuscrit
ràpidament i el va fer traduir
per publicar-lo immediata-
ment. El mateix amb Fidel
Castro i el diari del Che.
Aquesta seria la clau: trobar un
escriptor allà on fos.
M.C. ¿El primer gran ‘best seller’ de
l’edició contemporània va ser ‘El
doctor Jivago’?
C.F. En aquella època va ser re-
alment un llibre comprat a tot
el món. Avui això és més fàcil
perquè hi ha grans agències li-
teràries que publiquen Ste-
phen King, però aleshores era
un gran esdeveniment. Ara el
llibre ha perdut una centralitat
que abans tenia.
M.C. A ‘Senior Service’ es parla de
Giangiacomo el pare, de l’activista
polític –camarada Feltrinelli–, l’e-
ditor, l’empresari... ¿Li ha estat di-
fícil retratar una persona amb as-
pectes tan diversos i en aparença
contradictoris?
C.F. Bé, són trets contradictoris
però és com era ell. Va ser un
personatge important i tenia
contradiccions perquè va fer
moltes coses, en cultura, en
política, potser en alguns casos
una mica delirant, però tot va
existir, tot han estat fets. El que
volia al llibre és explicar una
vida que està formada per di-
verses vides, coherent de prin-
cipi a final.
M.C. Giangiacomo va passar la vi-
da vigilat per tots, la KGB, la CIA,
el Partit Comunista. Potser per ser

tan poderós i actuar amb lliber-
tat?
C.F. Era un home públic, tenia
diners, contactes, conviccions
polítiques, relacions... Segura-
ment no era el més apropiat
per fer treball polític clandestí,
perquè estava molt exposat, no
obstant es va exposar i sacrifi-
car i l’últim any el va passar en
la clandestinitat. En la convic-
ció que Itàlia corria el risc d’u-
na involució democràtica amb
un règim autoritari com el de
Grècia, es va preparar per a la
defensa contra un possible cop
d’Estat. Era una idea una mica
fanàtica, però era la seva con-
vicció i la va pagar personal-
ment.

M.C. Al llibre comenta que per al seu
pare ‘El doctor Jivago’ simbolitzava
aventura i sentit de la vida. Gian-
giacomo és el doctor Jivago?
C.F. No, però la publicació d’a-
quest llibre va ser una gran
novel·la dins la novel·la, una
cosa que el va canviar profun-
dament, publicar un llibre d’a-
quest gènere posant en dificul-
tats la segona potència mundi-
al, l’URSS, sent un home d’es-
querres, va ser una cosa que el
va posar a prova i el va emoci-
onar molt. Va ser una de les
seves aventures més belles.
M.C. La correspondència amb Pas-
ternak va ser llarga i molt difícil.
C.F. Avui, amb Internet, sembla
increïble que fos tan difícil co-
municar-se. Però fa 50 anys ho
era, de difícil.
M.C. I ni tan sols es van arribar a
conèixer en persona, autor i editor.
C.F. És increïble, però no.
M.C. Després de 15 anys de militàn-
cia el seu pare va deixar el Partit
Comunista. Vostè per què diu que
mai va ser un excomunista?
C.F. Molts dels que havien estat
comunistes es convertien des-
prés en anticomunistes, però al
meu pare l’adhesió a l’esquerra
era una convicció autèntica,
una fascinació absoluta, per ai-
xò no va ser mai un anticomu-
nista. Era crític, problemàtic,
desencantat, però no va oblidar
les seves conviccions.
M.C. Per a ell era molt important la
biblioteca on guarda “els papers de
la revolució”.
C.F. Sí, realment es tracta d’un
gran capitalista que es conver-
teix en comunista i això és una
cosa que no s’entén, però es
tracta d’una contradicció crea-

tiva perquè en definitiva va
deixar coses molt importants
com la biblioteca, que avui és
una de les més grans del món
sobre la història del socialisme.
M.C. Tot i que ha escrit aquesta bio-
grafia com a necessitat personal,
¿no s’ha plantejat dedicar-se a es-
criure?
C.F. No, ho he escrit i reescrit mil
cops. No és fruit del talent sinó
d’anys de treball i no tinc
l’ambició de ser escriptor.
M.C. El títol del llibre es refereix a la
marca de tabac preferida del seu
pare. Per què aquest títol?
C.F. No volia un títol que fos
massa sentimental...
M.C. Al llibre parla del secret de la
correspondència amb Pasternak.
Quin paper han tingut els secrets en
aquesta biografia?
C.F. Era una correspondència
totalment inèdita. Jo sabia que
es trobava en una caixa forta,
però em feia molta por obrir-la
perquè els secrets dels altres
són difícils d’assumir. Un dia
vaig decidir obrir-la i llegir i
estudiar el tema de la publica-
ció d’El doctor Jivago, que és un
tema molt interessant.
M.C. ¿Hi ha temes que ha decidit no
publicar per pudor?
C.F. En general no. Tot el que
trobava important ho vaig es-
criure, potser excepte algunes
coses de la meva relació amb ell
quan jo era petit perquè és un
patrimoni massa privat. Això és
l’únic que he deixat fora.
M.C. Parla de persones representati-
ves de la cultura i la política itali-
anes. Algú s’ha sentit ofès?
C.F. Fins i tot la gent que tracto
una mica malament al llibre se
l’ha pres amb interès.
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Paul Auster en una visita que va fer a Barcelona el 1990

Amarats d’Auster
A S S A I G

E D U A R D M O L N E R

Paul Auster, Experiments amb
la veritat. Traduccions

d’Hèctor Hernàndez i Maria
Gomila. Edicions 62 i

Anagrama.

Barcelona, 2001.

E
l darrer llibre d’Aus-
ter no és una de les
seves originals no-
vel·les, tampoc un
recull de narracions

curtes, és un llibre de retalls;
bàsicament un conjunt de re-
flexions sobre la gènesi de la
seva pròpia narrativa, pròlegs
d’algunes traduccions i un re-
cull d’entrevistes. A més, cal
afegir que el primer capítol, El
cuaderno rojo, ja va aparèixer fa
uns anys en castellà en un sol
volum, en format de petit as-
saig. Els lectors fidels de l’au-
tor nord-americà comencen
llegint, doncs, pàgines llegi-
des, però no és en va: Experi-
ments amb la veritat és una me-
na de vademècum per entendre
el cosmos austerià, i no és re-
iteratiu publicar un altre cop
El cuaderno rojo perquè aque-
lles escasses 40 pàgines et fan
retrobar per la via ràpida amb
l’Auster personatge-origen de les
seves històries.

En aquesta ocasió s’han
allargat aquestes pàgines amb
d’altres notes biogràfiques
que es recreen en la casualitat
i la coincidència com a gene-
radores de la ficció austeriana.
Paul Auster s’esforça a de-
mostrar que la vida és plena
de situacions aparentment
inversemblants, a partir de les
quals es poden construir his-
tòries. És així com la ficció
s’acaba convertint en una po-
derosa eina de coneixement
que ens pot portar a descobrir
la veritat més amagada. A di-
ferència de Wolfe, per exem-
ple, que es veu a si mateix com
el nou Zola de la literatura
nord-americana “traslladant
de manera intacta la realitat a
la narrativa” –però restant en
la superfície més innòcua–,
Auster investiga en la màgia
que també conté el dia a dia i
això li permet d’arribar molt
avall en la veritat dels seus
personatges, individus que
només a partir de situacions
insòlites arriben a encarar-se
amb la seva realitat.

La faceta de traductor, des-
coneguda per a nosaltres, ens
evidencia la influència fran-

cesa en Auster, que va viure
força anys a França, on va so-
breviure a base de traduccions
i fent de negre literari. Durant
aquell període va acumular
un capital de cultura francesa
i va conèixer alguns personat-
ges decisius en la seva trajec-
tòria literària, com és el cas de
Samuel Beckett.

LLIGAMS LITERARIS
De tots els assajos val la pena
d’esmentar el que va servir de
pròleg a una antologia de po-
esia francesa, Poesia francesa del
segle XX; una mena de classe
magistral sobre el gran lligam

de la literatura francesa i la
nord-americana durant tot el
segle XX. Una relació que va
ser especialment sòlida i visi-
ble en el París d’entreguerres,
quan desenes d’escriptors
nord-americans aterren a la
Rive Gauche. Però el més in-
teressant de l’anàlisi d’Auster
és la seva capacitat per detec-
tar també el perquè de les di-
ferències entre les dues litera-
tures: la poesia francesa, asse-
nyala, és més antisistema re-
bel i crítica amb la seva pròpia
cultura, amb la seva pròpia
herència, que no pas l’ameri-
cana. I això és així perquè, a

diferència dels nord-ameri-
cans, els francesos sabien que
aquesta cultura existia. Segu-
rament aquest és un aspecte
extrapolable a totes les altres
cultures europees, en què el
pensament crític ha estat fo-
namental en la seva evolució,
a diferència de la cultura
nord-americana, que s’ha ca-
racteritzat per una falta de
programa, fet que d’altra
banda l’ha fet més lleugera i
atractiva.

Les quatre entrevistes que
conclouen el llibre són la se-
va aportació més original.
Són les trobades amb Ste-

phen Rodefer, Joseph Mallia,
Larry McCaffery i Sinda Gre-
gory i Mark Irwin (aquesta
darrera totalment inèdita
aquí), arran de les publicaci-
ons d’ El palau de la lluna i La
música de l’atzar. La qualitat
de les entrevistes ens ofereix
en conjunt un reportatge ex-
haustiu: Auster fotografiat
gairebé des de tots els angles.

SOBRE EL TEMA DE L’ATZAR
Per exemple al voltant del
tema de l’atzar abans co-
mentat: “Jo em considero un
realista en el sentit més es-
tricte de la paraula. L’atzar és
part de la realitat, contínua-
ment ens veiem transformats
per les forces de la coinci-
dència, el que és inesperat
passa a les nostres vides amb
una regularitat paralitzant”.
I aquests són aspectes de la
vida que passen inadvertits
per a la majoria d’altres nar-
radors. “Mai he estat capaç
d’escriure sobre el que sem-
bla interessar a la major part
dels novel·listes: el que po-
dríem anomenar factor soci-
ològic [...]. La meva literatura
és més simple que tot això, és
més profunda i probable-
ment molt més ingènua”. És
d’aquesta manera que es veu
a si mateix, més que com a
novel·lista, com algú que ex-
plica històries: “Crec que les
històries són l’aliment bàsic
de l’ànima. No podem viure
sense històries”. I és curiosa-
ment la paternitat viscuda
un dels principals desenca-
denants de la necessitat
d’inventar històries: “En
convertir-nos en pares ens
vinculem a un món que
transcendeix el nostre, al
succeir de les generacions, a
la inevitabilitat de la nostra
pròpia mort [...]. És impossi-
ble de prendre’ns a nosaltres
mateixos tan seriosament
com abans. Un comença a
deixar-se portar i en aquest
deixar-se portar –com a mí-
nim en el meu cas– desco-
breix el desig d’explicar his-
tòries”.

Això també explica que
Auster deixés la poesia per la
prosa en un procés similar a
aquell que canvia “la foto-
grafia pel cinema”: la quali-
tat de seqüència de la prosa
“m’ofereix l’oportunitat
d’ordenar conflictes i con-
tradiccions”. Una prosa que,
alhora que complia aquesta
funció terapèutica, esdeve-
nia referent generacional.
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JOSEP LOSADA

El poeta Jordi Sarsanedas

La llum, de bat a bat
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Jordi Sarsanedas,
L’enlluernament, al cap del

carrer. Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

L’
any 1989, el poeta
Jordi Sarsanedas
publicava el vo-
lum d’obra com-
pleta Fins a cert

punt, que aplegava i endreça-
va tota la seva producció líri-
ca fins al punt d’aquell any.
Estic convençut que, en un
país sovint més d’enraonies
que no pas d’(en)raonaments
com és ara aquest nostre,
molts hi devien voler veure
un testament poètic més que
no pas un valuós testimoni
poètic de més de 40 anys. La
dècada que separa aquell lli-
bre recopilatori de l’esplèn-
dida represa de Cor meu, el món
potser fins i tot va servir per
confortar l’ànim de crítics
miops i àvols lectors dels que
xalen de valent enterrant au-
tors, ja siguin de prestigi, ja
siguin novells. Una dècada
compromesa i agra, en l’ex-
periència de l’home, que n’ha
sabut donat clarícies llumi-
noses en els dos llibres més
recents, i, en especial, en el de
fa dos anys.

El cas, però, és que
l’obra en vers de Sar-
sanedas –que ha tin-
gut, en efecte, un
desenvolupament ir-
regular quant a la
producció– està vi-
vint el seu moment
més dolç. El llibre an-
terior ens va presen-
tar (re-presentar, més
aviat) el poeta de
llengua rica i àcida,
cada un dels poemes
del qual s’aguanta
dret sense necessitat
de la colla que l’a-
puntala. Per a mi,
L’enlluernament, al cap
del carrer no és una
obra tan rodona com
la precedent. I, tot i
això, no deixa de ser
un gran llibre de poe-
mes, fet de densitat
moral i d’intel·ligèn-
cia i no pas de pell
prima i de mirada so-
miadora.

El primer que sobta d’a-
quest llibre és el títol, és clar:
a mi, els títols de Sarsanedas
em costen, i aquest encara
més. No m’acaben de fer el
pes. Ben al contrari de Brossa,
de qui admiro ferventment la
capacitat tituladora i, en
canvi, me n’interessa força
menys l’obra. L’enlluernament
a què fa referència el títol és

el que té lloc al cap de molts
carrers de l’Eixample barce-
loní, amb el sol que hi peta
baix i de biaix i que us encega
tot d’una. Aquest “cop vibrant
de llum”, però, té una repre-
sentació molt minsa (es limi-
ta, de fet, al poema homò-
nim), perquè el que pesa de
debò en aquests versos és la
llum. D’una banda, una llum

serena, de tarda, ma-
dura i quallada, pas-
tada amb mans velles
d’anys i desenganys; i,
de l’altra, una llum
reveladora, un guspi-
reig transcendent,
que es congria en el
“buf de llum” d’una
casa on es fa dissabte
–una mena d’anunci-
ació de Fra Angelico
d’estar per casa, en el
millor sentir domès-
tic de l’expressió– o
que ens espia des de
“la mirada que mira
amb una llumeta a
dins” del nadó que
tothom admira. Llum
de veritat: “Que sigui
de debò / finalment la
lluor que tremola / al
clot de la mà amb què
espero, / esperes,
sempre al llindar”.
Llum substancial,
vertebral, però també
llum d’ornament que

compon belles miniatures
com aquesta: “S’aquieten les
mans damunt la gira / i l’ai-
gua manté viu, només, un cuc
de llum / al si encantat de
l’almorratxa”.

Acabo de parlar de desen-
ganys i, una mica més amunt,
de poesia feta de densitat
moral. L’enlluernament, al cap
del carrer és una mostra de

sàvia experiència, humana i
literària. Llibre de molta vida,
de molts registres de vida,
molt més esperançador que
no pas l’anterior: en la balan-
ça de l’actitud, el platet de la
joia decanta cap amunt el del
dolor. Obre el llibre un poema
sobre el naixement; el clou
una referència magnífica so-
bre aquella mort que anem
gestant en vida i que va tenir
un assidu conreador en Vicent
Andrés Estellés: “Sota la dut-
xa, / desensonyat quasi del tot,
/ amb el feix d’aigua tèbia dins
el puny / i una llarga i dubtosa
indiferència, / rentes curosa-
ment, avui també, el cadàver”.
Entre l’un i l’altre, poemes
que glossen l’acumulació de
pèrdues de l’existència; pèr-
dues que conformen, també,
el “nucli dur, / imperiós i ate-
morit, / d’ésser només jo”:
“allò que he perdut i a què
pertanyo”. Poemes que regis-
tren els vaivens de la civilitza-
ció però que, alhora, celebren
la vida domèstica, recollida;
que al·ludeixen a la continuï-
tat de la història i a la neces-
sitat de vetllar la memòria.
Poemes que busquen “el dring
antiquíssim, radical, / de con-
viccions que ens justifiquen”.
Poemes com minucioses foto-
grafies, en què el poeta és un
i tots a la vegada (vegeu el
salvatià Cada còdol de la glera).
Poemes, per descomptat, molt
ben escrits: ferms, ben falcats,
de ritmes eclèctics, construïts
amb belles imatges que, de
cap a cap del llibre, arriben a
enlluernar, tot i que –dei-
xeu-m’hi insistir una vegada
més– és el pòsit de llum de
l’aplec el que, al cap i l’últim,
acaba prevalent.

ROBERT RAMOS

Antoni Pladevall i Arumí

Doble temps narratiu
N A R R A T I V A

M I Q U E L V I L A R D E L L

Antoni Pladevall i Arumí, La
lliça bruta. Galerada.

Cabrera de Mar, 2001.

F
ins no fa pas gaire, de
l’escriptor Antoni
Pladevall i Arumí
(Taradell, 1961) no-
més coneixíem, com

a creador, la seva participació
en el llibre col·lectiu de poesia
6 poetes 83 (premi Amadeu
Oller 1983). L’any passat, pe-
rò, es donà a conèixer com a
narrador amb el dietari La
mentida original, publicat per
Emboscall Editorial i, fa poc,
Galerada ha editat La lliça
bruta, la seva primera novel·la.

D’entrada, cal dir que
aquesta obra, construïda amb
un gran rigor estilístic i es-
tructural, ambientada en uns
paratges ficticis de pagès, pe-
rò identificables amb la plana
de Vic, i situada en una època
relativament recent (anys
vuitanta), és més que un sim-
ple exercici formal i lingüís-
tic. La seva sòlida estructura
es basteix al voltant de dos

pilars temporals i cronològics
que se superposen els uns als
altres. En els capítols senars,
l’autor mostra, en present,
l’atmosfera d’un temps de se-
ga, un estiu molt calorós car-
regat de premonicions, de fa-
tum. En els capítols parells, en
canvi, Pladevall ens va infor-
mant, en passat, dels antece-
dents dels personatges prin-
cipals del drama, que són, en
substància, figures de
dimensió tràgica marcades
per unes circumstàncies ad-
verses que els condemnen a
lliurar-se a la passió més bru-
tal i primitiva en un entorn
que, retratat amb lirisme,
contrasta vivament amb l’a-
trocitat de les seves vides. La
tècnica dels dos temps narra-
tius en paral·lel a la manera
de Faulkner, l’univers literari
del qual no és llunyà, salvant
les distàncies, del de Plade-
vall, serveix a l’autor per do-
sificar hàbilment la informa-
ció i desvelar lentament l’e-
nigma que ja planteja a l’ini-
ci. L’arquitectura narrativa té
la seva clau de volta en el ca-
pítol VIII, el nus de la història,
que a partir d’aquí avançarà
amb un pathos in crescendo fins

a desembocar en una conclu-
sió catàrtica.

Lluny del simplisme i del
maniqueisme, l’autor matisa
la psicologia turmentada dels
personatges i carrega de sim-
bologia molts dels elements
que els envolten. Cal destacar
l’aparent antagonisme, sem-
blança en el fons, que existeix
entre en Blai i en Miquel, els
personatges centrals. El pri-
mer és un conco esquerp i
solitari turmentat pel sexe. El
segon, un adolescent, defici-
ent mental, mancat de l’afec-
te patern, que s’aixopluga en
la seva mare, la Neus, una
dona molt sacrificada i paci-
ent. Tots dos són uns éssers
mancats, obsedits psicològi-
cament fins a la desesperació
per la falta d’afecte. L’un i
l’altre tenen també una rela-
ció especial amb els gats, que,
com la resta d’animals que
apareixen en el relat, funcio-
nen com un element desvela-
dor de la bestialitat humana.

LLENGUATGE ADIENT
Un univers com aquest havia
de tenir correspondència
amb un llenguatge adient.
Pladevall sap treballar molt

bé, narrativament i expressi-
va, la bellesa de la llengua de
la plana de Vic. La riquesa de
vocabulari es pot apreciar en
formes verbals tan boniques
com ara cendrejar i puntejar o
en una altra de tan original
com culbufar. També les fra-
ses fetes, els col·loquialismes,
els exabruptes i certes for-
mes dialectals perfilen enca-
ra millor el món dels perso-
natges.

En el pla estilístic, La lliça
bruta mostra també una gran
cura en la construcció de les
frases per tal de crear un

tempo intern. Els
pensaments i els
parlaments dels
personatges, per
exemple, s’inserei-
xen en cursiva dins
de l’oració de la
veu del narrador i
passen, així, com
un tot indissocia-
ble, a formar part
del mateix discurs
narratiu. D’altra
banda, la presència
d’una oració sim-
ple després d’una
de més complexa
crea una tensió
dramàtica molt
aconseguida, com
és el cas del final
del capítol V: des-
prés d’un fragment
violent, figura un
punt i a part, i, tot
seguit, només

aquestes paraules: “La rendi-
ció davant la primera acàcia”.
Aquesta frase, sense verb, sen-
se descripció de cap acció, està
carregada de poesia i a la ve-
gada té la funció de reblar el
capítol.

La lliça bruta transcendeix,
per la seva categoria literària
i pel rerefons psicològic que
presenta, l’ambient on s’em-
marca i esdevé una novel·la
magnífica que col·loca de ple
dret Antoni Pladevall i Aru-
mí entre els narradors cata-
lans a tenir en compte a par-
tir d’ara.
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CARLOS IGLESIAS (TUSQUETS)

Javier Cercas ha escrit una obra situada entre la realitat i la ficció

Sobre la naturalesa
de l’heroi

N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Javier Cercas, Soldados de
Salamina. Tusquets.

Barcelona, 2001.

S
i hi hagués un Cirque
du Soleil literari, Javi-
er Cercas hi tindria
plaça segura. Possi-
blement entre els tra-

pezistes, els funambulistes o els
homes bala que surten dispa-
rats d’un canó. Si no s’ho cre-
uen, facin un cop d’ull al seu
nou llibre, Soldados de Salamina,
en el qual l’escriptor extremeny
ha executat un exercici d’audà-
cia comparable a un triple salt
mortal. Cercas no s’ha deixat
acovardir a l’hora d’encarar un
episodi, la Guerra Civil, que
encara ara és complex i delicat
en un país com el nostre, en el
qual la democràcia ha vingut
acompanyada d’una vergonyo-
sa ignorància i un oblit volun-
tari del que va passar fa 60 anys,
i d’una covardia culpable a
l’hora d’assumir paraules com
ara reconciliació, reconeixe-
ment i gratitud, la càrrega mo-
ral de les quals ha patit un vio-
lent procés de desllorigament i
fractura per fer-les encaixar en
el silenci o descansar, domesti-
cades, entre les proclames par-
tidistes.

Tot i això, no hauríem de ser
reduccionistes. Soldados de Sala-
mina no és només una nova
aportació, original i valenta, al
que ja s’ha escrit sobre una
etapa especialment sagnant de
la història d’Espanya. És una
narració molt ambiciosa. Abans
de continuar, aclarim uns
quants conceptes. Primer punt,
hem qualificat l’última obra de
Cercas com a narració. No és
ben bé això. Tampoc és una
novel·la. És allò que Cercas
anomena relat real, una barreja
de gèneres en la qual compar-
teixen protagonisme fets reals i
ficticis, personatges de carn i
ossos (Andrés Trapiello, Rafael
Sánchez Ferlosio, Roberto Bola-
ño) i altres d’imaginaris.

AMBICIÓ LITERÀRIA
Segon punt, l’ambició desple-
gada per l’autor va en més d’u-
na direcció. Per una banda,
perquè Soldados de Salamina és
una estimulant investigació so-
bre la Guerra Civil que defuig
voluntàriament els camins
fressats i les situacions més re-
petides en altres obres sobre la
contesa que va convertir la Pell
de Brau en l’escenari de tres
anys de carnisseria indiscrimi-
nada i 40 anys de silenci, misè-
ria i exili. Per l’altra, perquè en
aquest llibre emotiu i dotat
d’una rara bellesa s’hi conden-

sa un elevat grau d’ambició li-
terària. Cercas hi tracta temes
universals com la contradicció
que acompanya l’oposició entre
derrotats i vencedors i fa pas-
sejar el lector per tot un seguit
de territoris fronterers. Així,
busseja en els ambigus límits
que separen oblit i memòria (en
aquest sentit, la vintena final de
pàgines és en si mateixa un
tractat sobre el record com a
mecanisme humà per perpetu-
ar-se en la memòria col·lectiva);
basteix un univers fonamentat
en la confusió entre realitat i
ficció, entre veritat i mentida, i
proposa una lliçó magistral so-
bre els lligams entre la vida i la
literatura.

A simple vista, Soldados de Sa-
lamina és la reconstrucció –a
partir dels mecanismes de la
novel·la d’acció retocats perquè
el detectiu substitueixi cops i
pistoles per diàleg i entrevis-
tes– de la peripècia que va
portar Rafael Sánchez Mazas a
sobreviure al seu propi afuse-
llament. Sánchez Mazas va ser
un escriptor i, també, un dels
fundadors de la Falange, amic
personal de José Antonio i mi-
nistre de Franco en la post-
guerra més immediata. Ressus-
citar una figura d’aquestes ca-
racterístiques és arriscat, no
només perquè sempre es pot
veure com un intent revisio-
nista, sinó també perquè s’ocu-
pa d’un personatge assenyalat
pel dit de la història, davant del
qual és difícil mantenir l’equa-
nimitat.

Tot i això, Cercas esquiva
aquesta problemàtica amb
molta astúcia perquè, un cop
llegit, es fa molt difícil dir de
qui s’ocupa de debò aquest lli-
bre. De Sánchez Mazas? Dels
amics que el van ajudar a so-

breviure? De Miralles, soldat de
totes les guerres que acaba els
dies en una residència de Di-
jon? Del mateix Javier Cer-
cas-narrador, un escriptor fra-
cassat que retorna als braços
amorosos del periodisme? De
tots una mica. Perquè Soldados
de Salamina és una història so-
bre supervivents, i tots els per-
sonatges que hi apareixen ho
són, començant pel mateix
Cercas, que ha sobreviscut al
seu fracàs com a escriptor.

L’HEROI, A EXAMEN
I és un magnífic exemple no
només de com la realitat supe-
ra la ficció sinó també de com
la força tràgica de l’episodi re-
creat dilueix la importància
dels personatges que l’han vis-
cut i permet elevar-los a la ca-
tegoria de símbols. Soldados de
Salamina estableix una subtil
relació entre els substantius
símbol i supervivència. Per con-
vertir-se en símbol s’ha de so-
breviure. Però, per una altra
part, com coneixeríem els sím-
bols si no sobrevisquessin?
Aquests conceptes s’enfronten
sota la mirada directa d’un al-
tre substantiu, heroi, el tercer en
discòrdia, esclafat sota el pes
asfixiant d’un protagonisme
equívoc: Sánchez Mazas ha so-
breviscut a la guerra, també ho
ha fet Miralles. Però quin dels
dos és el verdader heroi? Sán-
chez Mazas disfrutarà una vida
regalada i amb privilegis que
ha obtingut amb covardia i
males arts. Miralles viurà una
existència de derrotat, exiliat i
apàtrida, però gràcies a la seva
heroica decisió de tirar enda-
vant, nosaltres ara vivim en lli-
bertat. Una llibertat per la qual
no rebrà mai cap reconeixe-
ment. Tampoc l’espera. Per la

seva enorme humanitat, per la
riquesa de matisos, aquest
emotiu Miralles fa pensar en un
altre personatge que també va
viure la seva aventura confinat
en una novel·la sobre la Guerra
Civil: el gran Juli Soleràs, nas-
cut de la ploma del Joan Sales a
Incerta glòria. Tant és que el co-
neguem a través de la seva veu,
dels seus actes i gestos com per
boca de Roberto Bolaño, Mira-
lles és un heroi tràgic com Èdip,
èpic com Hèctor i resolt, com
Prometeu, a enllestir el seu pa-
per en el món. Sense fer-se pre-
guntes. Però, sobretot, és la fi-
gura perfecta que permet a
Cercas portar a bon port la in-
vestigació sobre la naturalesa
de l’heroi.

L’encert d’aquests Soldados de
Salamina és que cada lector es
pot fabricar el seu llibre. N’hi
haurà de captivats per l’evolu-
ció que el coneixement de la
història aportarà al Javier Cer-
cas-narrador; n’hi haurà d’in-
trigats per l’extraordinària
aventura de Sánchez Mazas i
n’hi haurà d’entregats a la vi-
cissitud vital del Miralles ven-
çut a Espanya que continua
lluitant entre les dunes, en una
altra guerra i amb una altra
bandera.

Els que pertanyem a certes
generacions hem tingut la sort
–o la desgràcia– de tenir fami-
liars implicats en el daltabaix
que va significar la Guerra Civil
espanyola. Javier Cercas ha es-
crit el llibre que molts de nos-
altres hauríem volgut escriure
com a record a tots aquells ho-
mes i dones que, enmig del
desgavell, van fer el que havien
de fer i per als que no hi ha es-
pai en la nostra civilitzada,
acomodatícia i consumista me-
mòria col·lectiva.

N A R R A T I V A

Fills de
la rauxa
J O A N A G U T

Jordi Arbonès, No era la meva
lletra. Proa. Barcelona, 2001.

J
ordi Arbonès (Calella
de Palafrugell, 1956)
és un escriptor singu-
lar, que cal no con-
fondre amb el seu

homònim, traductor de Hen-
ry Miller i resident a l’Ar-
gentina, que compta en la
seva bibliografia amb quatre
llibres de narracions curtes,
una novel·la, L’agulla de plata,
i dos assajos.

Abans de dedicar-se a la li-
teratura, Jordi Arbonès ha fet
els oficis més diversos, entre
ells el de cuiner, fins a reca-
lar com a guionista de docu-
mentals a TV3.

No era la meva lletra és un
llibre sorprenent, d’una qua-
litat literària inqüestionable,
que reflecteix un món propi,
barroc i llampat, com tocat
pel vent de la tramuntana.
Format per 29 narracions
curtes, l’autor descriu un
univers convertit en un im-
mens teatre de titelles, amb
el protagonisme principalís-
sim d’una sèrie d’escriptors
paròdics que donen al con-
junt un traç de guinyol en
què els personatges gesticu-
len, parlen i viuen entre la
veritat i la mentida. La mira-
da de Jordi Arbonès, irònica
fins al sarcasme, reflecteix
les petites misèries, els deli-
ris i les virtuts del gremi dels
lletraferits, creadors de mons
paral·lels, inquietants i gene-
ralment inútils.

INQUIETANT I PROVOCADOR
Lluny dels corrents minima-
listes, l’obra d’Arbonès, en la
línia de la millor sàtira cal-
dersiana, té un no sé què
d’inquietant i provocador,
com si l’autor, amb una
llengua viperina, pretengués
remoure les consciències
adormides dels lectors. No és
estrany que en determinats
cercles l’autor hagi esdevin-
gut un escriptor de culte,
potser afavorit pel seu retra-
ïment de la vida social lite-
rària i per la seva condició
d’autor perifèric, reclòs a
l’Empordà.

D’entre la variada mostra
del recull destaquen diverses
narracions perfectament ro-
dones, que no citem amb el
benentès que cada lector hi
trobarà, com a mínim, una
dotzena de contes de la seva
preferència. Publicat a finals
de l’any pasat, No era la meva
lletra probablement va passar
desapercebut entre les nove-
tats editorials, la qual cosa és
una veritable llàstima per-
què el llibre de Jordi Arbonès
mereix, per la seva originali-
tat, la consideració i l’aten-
ció dels bons lectors.
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‘Memorias’, de Carlos Barral, recull tres llibres anteriors en un de sol

Memorialística catalana
A S S A I G J O R D I C A R R I Ó N

Carlos Barral, Memorias.
Península. Barcelona, 2001.

D
ues són les genera-
cions d’autors cata-
lans que han inter-
vingut decisiva-
ment en la història

contemporània de la literatura
espanyola. La primera va ser
bàsicament poètica i va estar
encapçalada per Jaime Gil de
Biedma i Carlos Barral. La se-
gona ha estat novel·lística i
Manuel Vázquez Montalbán i
Juan Marsé en són els dos mà-
xims exponents. Encara no ens
han arribat les memòries d’a-
quests últims escriptors, i per
tant haurem d’esperar un
temps abans d’entendre algu-
nes de les moltes coses que el
present, sempre enmascara-
dor, segurament ens ha ama-
gat. De l’Escola de Barcelona,
en canvi, sí que disposem d’a-
bundant material de caràcter
vivencial, alguns volums del
qual han esdevingut clàssics.
És el cas dels dos diaris de Gil
de Biedma i d’aquestes Memo-
rias de Barral, reunió en un
dels tres volums que va publi-
car en vida (Años de penitencia,
Los años sin excusa i Cuando las
horas veloces).

En els breus, magnífics prò-
legs que acompanyen cadascu-
na de les parts, l’autor diu que
no sap si es tracta de confessions
o de memòries. De Rousseau i de
Montaigne recull el gust per la
digressió i, d’alguna manera

per l’ordo neglectius, que ell
–habitant del món posterior a
Proust– anomena voluntat de
seguir el curs natural del record.
Per tant, hi ha una indubtable
consciència que s’està duent a
terme un treball literari. No es
tracta simplement de recordar
per escrit, sinó de crear litera-
tura a partir del material que
atorga la memòria. Barral
s’enfronta al seu projecte me-
morialístic amb la mateixa ex-
cel·lència que demostrava com
a poeta o com a editor, tant a
l’hora de transformar un

monstre en un poema com d’a-
conseguir que un manuscrit
passés la prova de la censura a
Madrid.

Sobre això, mai no deixen de
sorprendre les explicacions
dels mecanismes censors del
règim franquista que s’expo-
sen al llibre. La por i la para-
noia persecutòria s’hi relacio-
nen, en una època obscura que
participava tant de la repressió
i de la violència com del joc de
relacions socials. Sense les pi-
rotècnies formals de les me-
mòries de Juan Goytisolo, l’ú-

nic company generacional
novel·lista i no poeta, Barral
descriu l’atmosfera cultural
d’aquells anys amb la claredat
pròpia del retaule de tema
històric. Això no implica l’ab-
sència de punts foscos, enig-
màtics, ni la supressió de pin-
zellades líriques, de frases que
més aviat són versos: expressi-
ons del poeta que, com es veu
sense cap mena de dubtes en
els seus diaris, protagonitzava
les dèries íntimes d’un home
que, en públic, era sobretot
editor.

La lectura de les Memorias de
Carlos Barral m’ha provocat
tres nostàlgies. La primera,
perquè recorda que fa només
trenta anys hi havia a Barcelo-
na un món editorial que no es
movia per rànquings i que no
publicava per publicar. Con-
ceptes com ara compromís, resis-
tència i normalització cultural te-
nien llavors unes connotacions
que avui s’han pervertit, o
senzillament han desaparegut.
Barral va començar a patir-les,
quan Argos Vergara va comen-
çar a pressionar-lo perquè ar-
ribés a un “ritmo menos tranquilo
que el que permitía mi nueva vo-
cación artesana”; però la mort el
va deslliurar de veure una altra
mort, molt més feixuga, la de
l’edició com a amor pel llibre.

EDITOR I ESCRIPTOR
La segona nostàlgia ha estat
per l’existència d’algú capaç de
fer compatible en la seva per-
sona dues facetes imprescindi-
bles al món dels llibres: la d’e-
ditor i la d’escriptor. El darrer
intent, en aquesta direcció,
que vaig llegir va ser el de Ma-
rio Muchnik, que em va sem-
blar força decebedor i d’una
provocació una mica oportu-
nista.

L’última nostàlgia té a veure
amb un temps en què Gabriel
Ferrater, José Agustín Goytiso-
lo, Monique Lange i Mario
Vargas Llosa, per citar repre-
sentants de quatre tradicions,
a priori, diferents, podien com-
partir tertúlia i projectes. No-
més tenir un enemic comú
permet creure que la unió fa la
força.

ARXIU

Jordi Jané

Constel·lació escènica
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Jordi Jané, Les arts escèniques a
Catalunya. Pròleg de Joan
Casas. Col·lecció Biblioteca

d’Àlbums Culturals
‘Visió de Catalunya’.

Cercle de Lectors /

Galàxia Gutenberg.

Barcelona, 2001.

L
a importància de les
arts escèniques en el
marc de la cultura ca-
talana feia imprescin-
dible una obra com la

que Jordi Jané ha confeccionat,
amb la col·laboració de Joaquim
Noguero i Joan M. Minguet, so-
ta el títol genèric de Les arts es-
cèniques a Catalunya. Aquest lli-
bre vol ser una mena d’àlbum
divulgatiu que, concebut com
una miscel·lània, intenta situar
l’evolució de les arts de l’espec-
tacle en el curs històric i l’àmbit
social i geocultural en què
s’han desenvolupat. Els seus
autors n’han enfocat el contin-
gut a partir de l’eix cronològic
de cada art escènica fins a les
darreres tendències i l’han
acompanyat de diverses il·lus-
tracions i destacats sobre temes
d’interès (corrents, creadors,
companyies). També han con-
templat, sense categoritzacions
ni jerarquies, les formes i les

manifestacions espectaculars
més variades, insòlites i mera-
velloses.

El fil del discurs del volum
brinda un esbós del passat his-
tòric de cada art espectacular i,
com un balanç de futur, el
projecta en la contemporaneï-
tat. L’inventari de la història no
aspira a l’exhaustivitat, sinó a
oferir pinzellades d’un llegat
que permet de disposar dels
mínims elements per entendre
el present. En l’apartat dedicat
al teatre, Jané evidencia la per-
meabilitat dels gèneres en els
creadors més contemporanis i,
en relació amb les dècades an-
teriors, anota el perill d’una
escena mancada d’esperit in-
novador. L’espai assignat a les
ombres, els titelles, el music-hall,
l’il·lusionisme i el circ, també
obra de Jané, ofereix una apor-
tació panoràmica molt interes-
sant: situa aquestes manifesta-
cions en una tradició i en un
context universal, en fa una ti-
pologia i, amb coneixement de
causa, les dota de la indepen-
dència i la vàlua artístiques que
els correspon.

El capítol destinat a la dansa,
que signa Noguero, és un assaig
ple de perspicàcia en què es
destaca la universalitat d’a-
questa art i la seva especificitat
pròpia com a “espai de cruïlla”
i “suma de llenguatges”. No-
guero remarca les discontinuï-
tats en la història de la dansa
catalana i, tot insistint en el
caràcter multidisciplinari i l’o-

bertura a l’exterior, apunta els
principals ballarins, coreògrafs
i companyies contemporanis.
Finalment, l’article de cinema,
escrit per Minguet, relata l’im-
pacte de l’invent dels germans
Lumière i la seva trajectòria,
abocada a “un permanent esta-
di de necessitat”, des dels pio-
ners fins als corrents més ex-
perimentals, com també la
precària situació actual del ci-
nema català.

VISIÓ INTEGRADORA
La visió general i integradora de
les arts de l’espectacle, enteses
en un sentit ampli, multidisci-
plinari, i l’itinerari calidoscòpic
que ressegueix la seva història a
grans trets són dos dels encerts
d’aquesta autèntica mirada a la
constel·lació de les arts escèni-
ques presentada, per economi-
es editores, en forma de mal-
destre àlbum de cromos. Al
marge dels criteris editorials,
els seus autors han fet un esforç
considerable i meritori per
condensar, interrelacionar i ex-
posar, de manera amena i en-
tenedora, l’evolució de les arts

espectaculars vinculades a
l’àmbit sociocultural català.
Aquesta intenció divulgativa no
exclou que Jané, Noguero i
Minguet hi hagin deixat d’abo-
car, afortunadament, un grapat
d’idees, intuïcions, dèries i pre-
ses de posició –en alguns casos
de traç gruixut– que conferei-
xen un to d’assaig a la síntesi
globalitzadora i prospectiva del
volum.

Les darreres aportacions a la
bibliografia en català sobre les
arts escèniques i l’increment
d’historiadors, teòrics i crítics
que afilen les seves armes in-
terdisciplinàries per intentar
comprendre i explicar una rea-
litat tan complexa, versàtil i
polièdrica com l’espectacular
són raons poderoses que recla-
men una història de les arts
escèniques amb tots els ets i uts.
Aquesta investigació en pro-
funditat hauria de partir, natu-
ralment, del rigor acadèmic,
perquè cal dotar-se d’una me-
todologia sòlida de base i enca-
ra hi ha molta feina d’arxiu i de
biblioteca per fer. Alhora, hau-
ria d’ampliar la seva anàlisi
horitzontal a la globalitat dels
Països Catalans i submergir-se
en les zones i els períodes més
desconeguts de la seva història.
La visió multidisciplinària i
oberta que s’ha explorat a Les
arts escèniques a Catalunya pot ser
un altre bon punt de partida.
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Vicent Salvador és poeta i catedràtic de filologia catalana

Els cercles concèntrics
de la poesia

A S S A I G

M A N E L G A R C I A G R A U

Salvador
indaga aquella
poesia que
busca l’emoció
estètica a
través d’una
espiral fornida
de claus
interpretatives

L’autor ens fa
arribar ara
una certa
quantitat
de textos
esparsos,
guiats sempre
per la saviesa
i la tendresa

Vicent Salvador, Poesia, ciutat
oberta (Incursions en el discurs

poètic contemporani). Col·lecció
d’assaig Arguments. Tàndem

Edicions. València, 2001.

L’
editorial Tàndem
acaba de celebrar
el seu desè ani-
versari amb un
excel·lent garbell

de títols en diversos gèneres,
creant els premis Ulisses a
Castelló i obrint una col·lec-
ció de poesia amb uns llibres
magnífics. Malgrat el que
pensen alguns dirigents i
empresaris de grans holdings
editorials (que quasi pensen
més en una espècie de fast foot
que no en termes literaris de
qualitat) una col·lecció de
prestigi es fa, així de senzill,
amb bons llibres. Tal és el cas
de la col·lecció Arguments, de
Tàndem, dirigida per Gustau
Muñoz i amb un feix d’obres
ben significatives. Per com-
provar-ho tan sols cal llegir
les dues darreres obres publi-
cades, una de Dominic Keown
sobre la subversió en la poesia
d’Estellés i aquesta de Vicent
Salvador. Efectivament, Vi-
cent Salvador (Paterna, 1951,
catedràtic de filologia catala-
na a la Universitat Jaume I i
un dels més rellevants poetes
de la generació dels setanta)
ja ens assenyala, a la primera
part, titulada Meditació ad li-
mina, que “aquest llibre és la
història de dotze anys d’in-
cursions en el territori de la
poesia contemporània. A ve-
gades a l’ombra de teoritzaci-
ons més o menys sistemàti-
ques. Unes altres voltes, per
l’afany de donar resposta crí-
tica a un autor o a una obra
estimats. D’altres, encara, per
pur plaer de l’escriptura que
malda per construir bella-
ment una especulació diva-
gatòria”. I en aquesta triple –i
cal dir nemorosa– tasca Sal-
vador s’hi endinsa tot provo-
cant en el lector una vella –i
bella– lliçó de suspicàcia: la
que li prové de l’escola assa-
gística fusteriana (de la qual
n’és un excel·lent i rigorós
coneixedor i estudiós) i amb
la qual sustenta que l’assaig
és un continu examen de
consciència, una provatura,
una aproximació sempre re-
vocable que, en paraules de
Salvador, prova d’assetjar “en
cercles concèntrics el cor de
la muntanya poètica”. George
Steiner ja ens assenyalà el
1977 a Lenguaje y silencio que
“llegir bé vol dir arriscar-se
molt [...] ja que el crític ha

d’indagar sobre el sentit de
l’emoció estètica”. I és en
aquesta direcció cap a on es
dirigeix la indagació sobre la
poesia contemporània de Vi-
cent Salvador: aquella que
busca l’emoció estètica a tra-
vés d’una mena d’espiral for-
nida de claus interpretatives
diverses i sempre dirigida al
deix mateix de l’anàlisi pro-
funda i del sentit simbòlic
dels mots.

Els treballs –les incursi-
ons– que s’hi apleguen no
responen a una estructuració
cronològica lineal sinó a pre-
ocupacions sistemàtiques so-
bre temes i propostes del co-
neixement literari i lingüís-
tic, que l’autor va teixint en
una mena de teranyina els fils
de la qual convergeixen en el
punt on espera el fibló: és a
dir, com ens esmentà Fuster,
assajar com a tasca de provar,
ampliar i ser sempre el camí,
mai la fi, de les propostes de
pensament que s’hi ofereixen

al lector. Sense anar més
lluny, Salvador també és au-
tor, entre d’altres, de llibres
d’anàlisi (com ara El gest poètic,
1984, La frontera literària,
1988, i, amb D. Maingueneau,
Elements de lingüística per al
discurs literari, 1995) que han
marcat una veritable fita per
als estudiosos que s’han
acostat posteriorment a te-
mes, per exemple, com la
metàfora com a instrument
cognitiu, les estratègies del
disseny del jo en l’escriptura
(com va fer, per exemple, a
Fuster o l’estratègia del centaure,
1994), les relacions entre el
discurs poètic i la fraseologia,
la vella qüestió del realisme i
la ciutat com a espai de l’i-
maginari poètic.

L’estructura temàtica i
profunda del llibre està bas-
tida, al meu entendre, sobre
dues parts, alhora autònomes
i alhora imbricades. La pri-
mera inclouiria tot un seguit
d’estudis i recerques sobre
temes ben diversos (esmen-
tats adés) i apareguts a diver-
ses publicacions. El primer
capítol dóna cos a aquests
cercles temàtics concèntrics,
porta el títol de l’Escola de les
emocions i conté el text Educa-
ció i literatura, aparegut a Esco-
la catalana el febrer de 2000.
El segon capítol és una sucosa
aproximació sobre la metàfo-
ra i el registre col·loquial, ti-
tulat La metàfora nostra de cada
dia, aparegut a Límits el 1989.
Aquesta primera part es tan-
caria, saltant per damunt dels
quatre capítols següents, amb
els capítols onzè, dotzè i tret-
zè, titulats, respectivament,

Humanitats, La literatura i l’e-
fecte 2000 i el que dóna títol al
llibre Poesia, ciutat oberta, de
clares ressonàncies rosellini-
anes i llegit l’abril del 2000
durant l’acte d’inauguració
del fons poètic Gabriel Ferra-
té a la Universitat Politècnica
de Catalunya.

La segona part aniria cons-
truïda sobre la base de la in-
dagació suspicaç i profunda
de l’obra de diversos poetes
estimats, que Salvador estu-
dia com a fenomen poètic ca-
talà contemporani. I ho fa des
del capítol tercer fins al desè.
El tercer, titulat Metàfores de
Maria-Mercè Marçal, és el text
d’una xerrada d’homenatge a
l’amiga desapareguda i apa-
reguda al volum col·lectiu
Llengua abolida, Lleida, 1999.
Al quart, Imatges i autoimatge
en la lírica de Joan Valls, indaga
sobre l’imaginari poètic del
poeta alcoià i va aparèixer a
Canelobre, núm 17-18 de 1990.
Als cinquè i sisè, titulats Eros i

retòrica d’Estellés (a-
paregut a L’Aigua-
dolç, 1989) i Burjas-
sot/Hamburg: la se-
ducció europea en la
poesia estellesiana
(aparegut a Revue
d’Études Catalans,
1999), l’autor pro-
va d’indagar sobre
algunes de les
claus interpretati-
ves de l’obra este-
llesiana. Al setè i
vuitè s’endinsa so-
bre la poesia del
poeta mallorquí
Josep M. Llompart
amb els capítols
titulats, respecti-
vament, Llompart i
el discurs realista (a-
paregut a Lletra de
canvi, 1990) i Les
butxaques de la me-
mòria: alguns proce-
diments de l’escrip-
tura poètica de J.M.
Llompart (aparegut
a Estudis baleàrics,
1992). Per acabar

aquesta secció dedicada als
poetes, Salvador tracta sobre
l’obra de Miquel Martí i Pol (al
novè) i Antoni Vidal Ferrando
(al desè), als capítols titulats,
respectivament, Estimat Martí
i Pol (aparegut a Caràcters el
1998) i La bandera blanca d’An-
toni Vidal Ferrando, el qual
serví de pròleg a l’obra gua-
nyadora dels Jocs Florals de
Barcelona del 1993.

Vicent Salvador ens fa ar-
ribar ara una certa quantitat
de textos esparsos, guiats
sempre per la saviesa i la
tendresa, per la recerca del
coneixement i de la bellesa
profunda dels textos i per
una constant inc(v)itació a la
reflexió intel·ligent del lec-
tor. Uns criteris que el ma-
teix George Steiner donaria
per força valuosos, ja que per
a l’humanista nord-americà
“el crític és una espècie d’in-
termediari i custodi de l’obra
d’art que ajuda a comunicar
l’experiència estètica a partir
d’alguns requisits essencials,
com ara el tacte, l’autoritat
tècnica i un control especial,
perquè quan llegim conju-
rem la presència, el sentit
profund del text”. Talment
com Steiner, Vicent Salvador,
com a bon intermediari, ens
mena a conjurar de manera
incitadora alguns dels cer-
cles concèntrics més signifi-
catius de la poesia contem-
porània. Al capdavall, un
plaer per a la intel·ligència i
el risc dels lectors –els únics
i veritables intermediaris– que
volen continuar gaudint del
bon assaig i de la bona lite-
ratura.
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Cadira ‘Barcelona’, disseny del 1929 de Mies van der Rohe

Mies van der Rohe,
arquitecte i dissenyador

C O N X I T A O L I V E R

L’
exposició Mies van
der Rohe. Arquitec-
tura i disseny a
Stuttgart, Barcelona
i Brno relaciona i

compara els millors dissenys
de mobles de l’arquitecte amb
els espais per als quals es van
crear. Produïda pel museu su-
ís Vitra, la mostra té un ca-
ràcter itinerant per tot Euro-
pa. Tot i que només va disse-
nyar mobles durant un curt
període de temps –del 1927 al
1932– l’obra de Ludwig Mies
van der Rohe (Aquisgrà, 1886 -
Chicago, 1969) en aquest àm-
bit també es considera una de
les més influents de la mo-
dernitat. Els 25 objectes exhi-
bits, les 6 maquetes i la docu-
mentació diversa permeten
comprendre la manera de
concebre l’arquitectura i el
disseny d’un dels grans mes-
tres de l’arquitectura moder-
na, juntament amb Frank
Lloyd Wright, Walter Gropius
i Le Corbusier. Tots ells van
ser els protagonistes del
trencament radical del classi-
cisme i l’eclecticisme del se-
gle XIX, amb l’elaboració d’i-
dees, programes i llenguatges
innovadors.

Per a Mies van der Rohe

l’experiència neoplàstica va
ser decisiva: el seu treball
parteix de dos eixos estructu-
rals –el vertical i l’horitzon-
tal– i una sola entitat formal:
el pla. De la mateixa manera,
valorava els termes extrems: el
terra i el cel, l’u i l’infinit.
D’aquesta manera, va portar
el credo racionalista a les se-
ves darreres conseqüències en
concebre les seves obres com
una repetició en sèrie d’ele-
ments estandarditzats, realit-
zats amb tècniques industrials
avançades. En aquest panora-
ma de la investigació, el gra-
tacels –com a embolcall de
vidre sostingut per una es-
tructura metàl·lica– era el seu
tema central. Però, abans
d’arribar als Estats Units,
quan no projectava per a
grans alçades ho feia per a
extensions mínimes: edificis
arran de terra amb àmplies
cobertures planes sobre parets
baixes de vidre. Amb tot, lluny
de transformar-se en un tèc-
nic, en el sentit estricte de la
paraula, va voler ser poeta
practicant la tecnologia. Així,
utilitzant l’aplicació de la
producció en sèrie, va desco-
brir que la serialitat no exclou
el ritme i que el nou projec-

tisme havia de ser un projec-
tisme de ritmes seriats que
havien de produir bellesa.

Seguint els passos de M. Bre-
uer (1902 - 1962), que el 1925 va
inventar els mobles de tub me-

tàl·lic, dominat pels angles rec-
tes, Mies van der Rohe també va
entendre que el problema del
moble era un problema arqui-
tectònic, encara que no s’havia
de resoldre en termes d’arquite-
ctura menor. Els mobles de les
cases reduïdes dels grans blocs
–que van sorgir en resposta a la
gran afluència de gent al nucli
urbà en un moment de gran
desenvolupament econòmic–
no poden ser grans ni pesats,
han de ser lleugers i immate-
rials, sense cap mena d’orna-
ment, i, sobretot, econòmics.
El moble deixa de ser un ob-
jecte decoratiu per passar a
ser un objecte útil, manejable
i funcional.

EL TUB D’ACER CROMAT
El 1927 va dissenyar la seva
primera cadira en suspensió
per als habitatges experimen-
tals de Weissenhof, a Stutt-
gart, la qual cosa va contribuir
a propagar el tub d’acer cro-
mat en el disseny de mobles.
La sustentació de la cadira es
basa en un circuit únic d’acer

tubular que suprimeix les po-
tes de darrere, oferint una es-
tructura inèdita, aèria i míni-
ma. Pel que fa al sistema
constructiu que va aplicar en
aquest projecte, aquest va ser
el de l’esquelet d’acer, carac-
terístic de les fàbriques, que
permetia gran llibertat en la
distribució de l’espai. Quan
cap al 1929-1930 els mobles de
tub inunden el mercat i quan
ja els dissenyadors sembla que
han explotat al màxim l’es-
tructura de les línies de força
més elementals, la ductilitat,
l’elasticitat i la resistència del
material, Mies van der Rohe va
tornar a crear uns dissenys
completament innovadors: la
cadira i el tamboret amb les
potes en forma de tisora, per
al pavelló Alemany a l’Exposi-
ció Internacional de Barcelona
(1929) –una fita en la història
de l’arquitectura per la con-
cepció espacial i la decoració
interior–, i una cadira i una
butaca per a la Vil·la Tugend-
hat (1930), a la ciutat txeca de
Brno –un dels models de resi-
dència privada més impor-
tants del segle XX–, en què
utilitzava perfil d’acer pla en
comptes de tub d’acer.

Els mobles de Mies van der
Rohe, íntimament lligats a la
seva arquitectura i creats per
formar part dels seus espais,
van ser símbols de modernitat
en la primera meitat del segle
XX, però han esdevingut clàs-
sics del disseny de mobiliari.

TRES FRASES DE MESTRE
En definitiva, la seva obra es
pot comprendre a bastament a
través de les seves tres cèlebres
frases que resumeixen la seva
filosofia: “Less is more” (“menys
és més”), “Deu és en el detall” i
“És tan difícil projectar un
cendrer com un gratacels”.

Mies van der Rohe. Museu de

les Arts Decoratives.

Cavallerisses del Palau Reial
de Pedralbes. Diagonal, 686.

Barcelona.
Fins al 29 de juliol.

A R T & C O

El disseny com a interrogació
PILAR PARCERISAS

E
n un moment en
què tots els produc-
tes entren al mercat
dissenyats, en què
el mateix mercat

està dissenyat, en què els
programes informàtics estan
dissenyats, en què les profes-
sions estan dissenyades, en
què els perfils professionals
estan dissenyats, en què les
persones podran ser disse-
nyades genèticament o clo-
nades com l’ovella Dolly, en
què les grans migracions,
catàstrofes, guerres i situaci-
ons d’emergència demanen
productes d’una essencialitat
més humanitària i la indús-
tria comença a tenir consci-
ència de les dificultats ener-
gètiques i de sobrevivència
del planeta, el disseny de ca-
dira i llum és més pròxim a
una imatge del passat, a la
memòria i a la història del
disseny vinculat a les arts
decoratives que a un debat

real sobre les necessitats que
es plantegen actualment.

El disseny ja no és només
una qüestió de forma i fun-
ció –problemàtica arrelada
excessivament a un pensa-
ment burgès més aviat pa-
ral·lel i derivat de la conflu-
ència dels corrents de l’art
per l’art amb la modernitat, i
se situa de ple dins una di-
mensió objectual–, sinó una
qüestió més arrelada a la vi-
da i això és potser el que
aquesta Primavera del Dis-
seny, excepcional quant a les
grans figures, no ha sabut
potser transmetre. El debat
entorn de les arts que el dis-
seny a Barcelona havia estat
capaç de generar en un pas-
sat de resistència franquista
mitjançant la participació de
la societat civil en les escoles
d’art, s’ha transformat ara, i
potser més acusadament en
aquesta edició, en un simple
aparador de botiga. I la part
més destacable d’aquesta

edició són les grans persona-
litats del disseny, avui ja his-
tòria –Mies van der Rohe,
Mendini, Maurer, Paulin–,
però hi ha mancat una pro-
posta de risc i novetat, que
l’anterior edició ens va brin-
dar, entre d’altres, l’exposició
Futur compost, al Palau de la
Virreina, amb tota una nova
generació de dissenyadors ca-
talans, dos dels quals –Martí
Guixé, que exposa a Lleida i a
Vinçon, i Martín de Azúa, que
ho fa a l’espai 22a– constitu-
eixen les dues aportacions
més potents i joves que enca-
ra lliguen el debat art, disseny
i vida. Però la Virreina no ens
ha ofert enguany cap exposi-
ció i aquesta desvinculació
expositiva de l’Ajuntament
de Barcelona en un dels seus
espais habituals s’ha trobat a
faltar, així com també la par-
ticipació activa d’una escola
emblemàtica com Eina.

La descoberta constant de
noves matèries, la transfor-

mació de la indústria i l’en-
trada en els canals de distri-
bució globals, les immenses
possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies, la immer-
sió en el món de la imatge i la
comunicació, i els canvis que
ha sofert per aquest motiu el
disseny gràfic, al costat del
made yourself at home, que per-
met la creació del propi menú
i treballar des de casa, entre
altres fets que han contribuït
a un canvi de consciència en
relació a l’atenció a les perso-
nes, les quals estan per sobre
de les coses, tot ha generat
nous plantejaments entorn
de problemes com ara la de-
cisió sobre la mort, l’ambiva-
lència de la identitat sexual,
qüestions de gènere i religió i,
en conseqüència, tot fa tron-
tollar el concepte burgès de
disseny, formal, vinculat a les
arts decoratives i a la perfec-
ció formal i funcional. ¿O no
dissenyen els nadius de l’A-
mazones quan converteixen

els sacs d’arròs que els venen
dels EUA en bosses de plàstic
o les llandes de cotxes en
graelles? La crisi de l’objecte
artístic també afecta la crisi
de l’objecte de disseny. I això
és potser el que aquesta Pri-
mavera no ens ha sabut ofe-
rir: uns elements de crítica,
uns interrogants, un posar el
dit en les qüestions que afec-
ten una reconsideració del
disseny. I potser ens diu
també massa explícitament
que disseny és comerç, mo-
dernor, des d’una certa frivo-
litat, uns clixés excessiva-
ment lligats al despertar dels
anys vuitanta. I avui la situa-
ció és tota una altra. Potser
les escoles, que han estat
sempre el germen d’aquesta
Barcelona de disseny que ha
generat aquests fenòmens,
hauria de dir-hi la seva. Ja ho
va intuir el dissenyador Enzo
Mari a l’anterior certamen
quan va dir que “el producte
més dissenyat a Barcelona és
l’estudiant de disseny” i és
potser des de les plataformes
de l’ensenyament que cal re-
situar el disseny com a in-
terrogació.
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Una de les obres d’Ingo Maurer que podem veure al Centre d’Art Santa Mònica

Treballar amb els ‘ingoatributs’
E X P O S I C I O N S

A B E L F I G U E R E S

Reflexus. Centre d’Art Santa

Mònica. Rambla Santa
Mònica, 7. Barcelona.
Fins al 10 de juny.

A
la primera planta
del Centre d’Art
Santa Mònica, de
Barcelona, i convi-
dats per Ingo Mau-

rer, que exposa a la planta
principal, es mostren els tre-
balls que han realitzat diver-
sos alumnes de l’Escola Su-
perior de Disseny Elisava du-
rant un taller dedicat al fa-
mós dissenyador. Es tracta de
diverses propostes imagina-
tives que sorgeixen de la
interpretació i de l’estudi de
les característiques de l’obra
del creador alemany. Són
treballs que especulen, de
manera lliure i creativa, amb
els ingoatributs, és a dir, amb
aquells trets i aquelles pro-
pietats que distingeixen i
particularitzen la tasca d’In-
go Maurer.

El recorregut per la planta
ens permet introduir-nos en
els diferents espais que con-
tenen aquestes propostes i
descobrir idees, suggeri-
ments o plantejaments que
desperten el nostre interès,
la nostra atenció o la nostra
curiositat.

En el primer espai i sota el
títol de Gling-glo, Susana So-
riano presenta un paraigua
pantalla amb lluentons que
provoca reflexos canviants
en el sostre. Perquè “per la
seva lluïssor, els lluentons
estan lligats a la idea de so-
fisticació, de glam, de kitsch;
pel seu nombre, a la idea de
multiplicitat; i pel seu reflex,

a la idea de lleugeresa; atri-
buts presents a l’obra d’Ingo
Maurer”.

Alive light obsession, de Tere-
sa Escobedo i Jordi Canudas,
és una instal·lació o muntat-
ge que gira al voltant de la
bombeta i el “lloc que hi ha
entre el somni i la vigília”.

A Lanollum podem entre-
veure una colla d’electrodo-

mèstics, en un espai a les
fosques, que són identificats
per petits punts lluminosos
que esdevenen tènues se-
nyals d’atenció.

A Obllums, neologisme que
és el resultat de la contracció
d’objectes i llums, Marc Bar-
nola i Aina Obiols presenten
objectes i complements que
porten petits llums pilot in-

corporats que els singularit-
zen i els fan més visibles.

Llum llegida, d’Oriol Rius i
Virginia Angulo, és una ins-
tal·lació que proposa una es-
timulant i suggeridora rela-
ció entre les paraules i la
llum, entre els textos i la seva
ocultació, tot presentant pa-
raules i textos il·luminats
que desapareixen amb la
foscor i d’altres paraules que
apareixen a les fosques quan
marxa la llum.

LLUMS I ALIMENTACIÓ
I Llum menjada, de Pepa Pe-
drol, Ariadna Miquel i Ale-
jandro Mingarro, és un pro-
jecte que es basa en “el co-
neixement assolit a través de
l’aliment” i que proposa
llums fets amb elements co-
mestibles com ara talls de
cansalada i de taronja i llums
formats per ous, gambes, en-
ciam, panses, ceba, api, ga-
lets, gelatina, pa, oli, tomà-
quet, etcètera.

Tot plegat resulta una ex-
posició estimulant, amable i
imaginativa, duta a terme pels
alumnes de l’escola degana de
l’ensenyament del disseny al
nostre país. Una exposició que
planteja també la importància
de saber interpretar, aprendre
i fer noves propostes a partir
de l’estudi i l’observació dels
principals atributs i valors
dels grans mestres actuals del
disseny.

SP

Autoretrat del dissenyador alemany Ingo Maurer

La passió per la llum d’Ingo Maurer

E X P O S I C I O N S

A . F .

Ingo Maurer, Passió per la
llum. Centre d’Art Santa

Mònica. Rambla Santa
Mònica, 7. Barcelona.
Fins al 10 de juny.

E
l Centre d’Art Santa
Mònica, de Barcelo-
na, acull l’exposició
d’Ingo Maurer amb
motiu de la conces-

sió del premi Barcelona Dis-
seny de la darrera edició de la
Primavera del Disseny; un
certamen que ara tornem a
celebrar al nostre país.

Els objectes lluminosos he-
terogenis dissenyats per Mau-
rer s’escampen pels espais de
la planta principal del Centre
d’Art i per les escales d’accés
tot mostrant les seves peculi-
ars formes i la seva diversa
capacitat d’il·luminar.

35 ANYS DISSENYANT
Ingo Maurer (Alemanya, 1932)
va començar a dissenyar llums
l’any 1966 després d’una eta-

pa com a dissenyador gràfic.
D’aleshores ençà, la seva tasca
creativa ha assolit un gran
prestigi i reconeixement in-
ternacionals que l’han dut,
fins i tot, a exposar els seus
treballs en museus com ara el
MOMA, de Nova York; el Cen-
tre Georges Pompidou, de Pa-
rís, i l’Stedelijk Museum,
d’Amsterdam. El qualificatiu

de poeta de la llum s’ha conver-
tit en un tòpic per referir-se
als seus treballs, tot i que al
mateix autor no li agrada que
el defineixin així. Maurer,
com indica Juli Capella, el co-
missari de la mostra, “és un
personatge molt estrany; bar-
reja d’inventor boig, artista
bohemi, empresari estricte,
viatger impenitent...”. Perquè

el creador alemany és alhora
dissenyador, productor i em-
presari.

L’exposició actual permet
veure la gran varietat de re-
cursos i d’idees que Maurer
aplica als seus objectes llumi-
nosos. Des de la primera peça
anomenada Bulb (1966), una
obra basada en la redundància
en la qual lel llum, que té
forma de bombeta gran, conté
en el seu interior una altra
bombeta que és la que il·lu-
mina, fins a idees, muntatges
i instal·lacions més recents
com ara Holonzki, un hologra-
ma en vidre, i els Tableaux chi-
nois, en què juga amb les pos-
sibilitats dels reflexos de l’ai-
gua i els miralls incorporant,
fins i tot, peixos vius.

A la mostra no hi podien
faltar els seus famosos Lucelli-
no, aquesta peculiar bombeta
amb ales blanques que s’en-
cén amb la pressió de la mà, i
l’esclat objectual de Porca Mi-
seria, un llum fet amb els
fragments d’una vaixella des-
trossada.

Els treballs de Maurer es
mouen en trajectes d’anada i

tornada que van de la idea a la
plàstica, de la funcionalitat a
la decoració, de l’espectacle a
l’anècdota, de l’objecte al
muntatge, de la tradició a la
innovació tecnològica.

Els seus llums ocupen di-
versos llocs i posicions a l’es-
pai com ara taules, parets,
terres i sostre; però també po-
den romandre suspesos de
manera gairebé ingràvida
com ara els ingeniosos siste-
mes d’il·luminació de baixa
tensió Ya Ya Ho (1984) i BaKa-Rú
(1986).

LLUM, OMBRES I FOSCOR
Tot veient la imaginació i la
creativitat que Maurer aplica
als seus projectes, arribem a la
conclusió que el dissenyador
es permet el luxe de realitzar
tot allò que es pot fer amb la
llum però que la resta de ciu-
tadans i de dissenyadors mai
s’han atrevit a fer. Un luxe que
ara es presenta aplegat en una
mateixa mostra que ens per-
met gaudir de la creativitat
humana aplicada a la llum, a
les ombres, a les penombres i
a la foscor.
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Una de les obres que Martí Guixé exposa actualment dins de la sèrie ‘Foodwork’

SP

Martí Guixé s’ha inspirat en diferents productes comestibles

El disseny comestible
de Martí Guixé

G A L E R I E S

C O N X I T A O L I V E R

Martí Guixé
treballa amb
productes
alimentaris

Martí Guixé, Foodwork.
La Sala Vinçon. Passeig de

Gràcia, 96. Barcelona.
Fins al 19 de maig.

L’
exposició Food-
work, de Martí
Guixé (Navàs,
1964), presenta
una sèrie de pro-

ductes comestibles que relaci-
onen el món de l’alimentació

amb els avenços de la societat
de la informació. Atès que ens
alimentem amb material co-
mestible i ens nodrim amb
dades, tota aquesta matèria
energètica pel cos i per l’in-
tel·lecte és fusionada per Gui-
xé en un producte que adapta
el món del menjar a les for-
mes pràctiques de la tècnica.

Martí Guixé treballa amb
productes alimentaris perquè
són elements de consum ne-
cessaris amb moltes possibili-
tats de ser dissenyats. El que
proposa és que un ingredient

natural s’adapti a les formes i
a les necessitats contemporà-
nies. Per exemple, el T-ca-
ke/G-power és una peça d’im-
pressora IBM de segona gene-

ració feta amb material co-
mestible natural; i-cake és un
pastís la forma exterior del
qual ens indica els seus ingre-
dients mitjançant una repre-
sentació estadística del seu
repartiment; un pernil en
forma de copa decorativa que
permet menjar-se-la; unes pa-
tates amb divertides formes
geomètriques i uns snacks nu-
tritius amb llavors que per-
meten fer de l’evacuació un
acte de reforestació.

Aquest projecte enllaça
amb el que va presentar a
l’exposició Futur compost. El
disseny a Barcelona per al segle
vinent, en el marc de la Prima-
vera del Disseny 1999, en què

ensenyà el Pharma-food, un sis-
tema per poder alimentar-se
respirant.

Després de consagrar-se du-
rant uns quants anys al disseny
industrial i a la docència a
l’escola Elisava, Martí Guixé va
decidir dedicar-se a dissenyar
idees, experimentant darrera-
ment amb aliments, begudes i
altres objectes quotidians. És
capaç de transformar un roll-on
(mecanisme que empren els
desodorants) en un subminis-
trador de tomàquet, sal i oli
per poder preparar un autèn-
tic pa amb tomàquet a qualse-
vol lloc i uns caramels tipus
xupa-xups per utilitzar amb un
sistema de mans lliures.

SP

‘Scalvino’, mirall dissenyat per Cinzia Ruggeri

Els dissenys lúdics
de Cinzia Ruggeri

E X P O S I C I O N S
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Cinzia Ruggeri, Salutacions i
petons. Institut Italià de

Cultura. Passatge Méndez
Vigo, 5. Barcelona.

Fins al 18 de maig.

S
alutacions i petons és el
títol de l’exposició
de la dissenyadora
italiana Cinzia Rug-
geri, una proposta

lúdica i festiva amb un cert
toc de kitsch. La mostra aple-
ga una sèrie de miralls em-
marcats amb una estructura
barroca de vellut capitoné de
colors vius (vermell, groc i
verd) dels quals surten uns

braços articulats acabats en
unes mans. La singularitat
d’aquests objectes és la seva
personalització, és a dir, que
l’usuari pot acabar el disseny
com vulgui i emprar-lo se-
gons les seves necessitats.
Ruggeri proposa aquest ma-
teix mirall amb acabats dife-
rents: amb una copa, un ram
de flors, un guant o una joia,
elements sostinguts per
aquestes mans que tenen una
funció de suport i de subjec-
ció. Aquestes extremitats, al-
hora, donen una correspon-
dència exacta de l’estat d’à-
nim del posseïdor com a ar-
tífexs directes de les nostres
emocions, ja que es poden
vertebrar en tots els sentits i
tant podem fer que brindin o

aplaudeixin, com fer-los fer
una vaga de braços caiguts.

També, presenta una altra
col·lecció d’objectes molt
particulars que responen al
nom de Frac: es tracta d’unes
escombretes per al vàter
molt pràctiques ja que el
mànec és molt més llarg que
l’habitual –un no s’ha d’aju-
pir per fer la neteja de la
tassa–, acaba amb una mà,
un pom o una esfera de co-
lors i recorda un elegant
bastó de vestir.

ALTRES DISSENYS
Dins aquesta mateixa tònica
neomoderna, Cinzia Ruggeri
ha dissenyat per a les firmes
Alchimia i Alessandro Men-
dini, ha realitzat vestuaris
per a espectacles teatrals i de
dansa i ha creat models per a
prêt-à-porter.
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A
ctualment, el fet que una novel·la sigui
traduïda al llenguatge cinematogràfic
no és gens estrany. Fins i tot, per la in-
fluència del cinema, que és una influ-
ència tan respectable com qualsevol al-

tra, hi ha moltes novel·les marcadament cinema-
togràfiques (tot i que per a alguns crítics puristes
això sigui una característica pejorativa). El que ja
no és tan habitual és que una novel·la es vegi
convertida en obra de teatre i, encara més difícil,
que una obra de teatre passi a ser una novel·la.
Això últim és que el que ha fet el narrador, dra-
maturg i assagista londinenc David Lodge a Draps
bruts (Anagrama/Empúries), una novel·la breu que
passa al gènere de la narrativa una obra teatral
del mateix autor.

Llegint la novel·la, l’origen s’intueix perquè el
tractament que Lodge dóna al text és, lògicament,
teatral. Ara bé, el fet que el format no sigui el d’un
text teatral pur (amb el nom de cada personatge
encapçalant la seva entrada de diàleg, per exem-
ple), en facilita molt la lectura i, sobretot, la fa
més agradable. Però el que realment importa
d’aquesta obra és la qualitat inqüestionable que
la nodreix. Lodge, amb uns diàlegs impecables, fa
un retrat àcid, equilibrat i crític d’una sèrie de
grups culturals els membres dels quals, tot i ha-
ver estat retratats i ridiculitzats anteriorment en
moltes ocasions, no semblen gaire disposats a
canviar el seu tarannà. El món tampoc no seria
millor si ho fessin... no ens enganyem.

En concret, Lodge fa llenya dels narradors me-
diocres deprimits i de les seves sofertes compa-
nyes, dels guionistes televisius amb molts diners
i poc talent, dels periodistes sangonera sense es-
crúpols, dels crítics literaris i del circ mediàtic i
les seves efímeres estrelles de paper cuixé.

És envejable la naturalitat amb què Lodge
combina la caricatura amb la radiografia d’uns
personatges que, a base de girs argumentals gens
artificiosos, van quedant definits amb nitidesa.
Mentre els personatges es tiren merda els uns als
altres en un foc creuat de secrets íntims, penedi-
ments, mentides, angoixes i frustracions, Lodge
la tira damunt de tots plegats, però amb una
elegància que converteix els draps bruts del títol
en un mocador de seda natural decorat amb els
elements comuns del teatre de la vida.

Qui no formi part de cap d’aquests col·lectius
s’ho passarà molt bé llegint aquesta obra. Els que
en formen part, també; si no són prou sincers per
admetre que s’hi veuen reflectits en determina-
des situacions, comportaments i sentiments, se-
gur que no els costarà gens identificar amics i
coneguts entre els personatges de David Lodge. Ja
se sap que cap geperut no es veu el gep i que la
crítica cruenta i burlesca (sense la categoria de la
de Lodge) és una de les activitats principals a què
es dedica la classe cultural.

ARXIU

Anar a aparcar el cotxe és una bona excusa per sortir del despatx, si no es fa en grup

L A L E C T O R A D E S A C O M P L E X A D A

En hores de feina
E V A P I Q U E R
evapiquer@periodistes.org

E
l segon divendres de se-
tembre, el protagonista
del conte Dos rams de roses
(dins del llibre El millor dels
mons, de Quim Monzó) té

poca feina a l’agència de viatges on
treballa. “El setembre és un mes
fluix. La majoria de persones han fet
vacances al juliol o l’agost i, al se-
tembre, de feina n’hi ha poca. Jo
mateix, fa hores que dissimulo, trec
un munt de papers de la taula i el
poso al calaix per, poc després, tor-
nar-lo a treure del calaix per dei-
xar-lo allà on era. I tot per fer veure
que no m’estic mà sobre mà”.

Si mai hagués de tor-
nar a dissimular en ho-
res de feina, el protago-
nista del conte de Monzó
faria bé de tenir a prop el
llibre 1002 Ways to Waste
your Working Time (1.002
maneres de perdre el
temps a la feina), publi-
cat per l’editorial nova-
iorquesa St. Martin’s
Press i firmat pel col·lec-
tiu The Diagram Group.
Així podria triar entre
tot d’activitats per matar
el temps sense fer res de
profit, i no caldria que es
limités a posar i treure
papers del calaix.

A la introducció, els
autors expliquen que
aquesta matèria no s’en-
senya a l’escola ni a la
universitat, però que cu-
riosament les aules es-
colars són caldo de cul-
tiu de moltes de les idees que s’ex-
posen al llibre. A partir dels 5 anys,
els nens comencen a desenvolupar,
sense l’ajut dels mestres, habilitats
per perdre el temps que els poden
ser molt útils en el seu futur de
persones assalariades.

Hi ha gent, diuen els membres de
The Diagram Group, que ha fracas-
sat en l’intent de perdre el temps i
ha invertit la jornada laboral en
tasques dignes de consideració als
ulls dels seus superiors. Només uns
quants espavilats han sabut trobar
la manera de fer veure que treballen

en lloc de treballar de veritat.
El llibre, aclareixen, no s’ha de fer

servir com a font d’idees aplicables
al temps lliure. Està pensat estric-
tament per malgastar el temps que
forma part del treball remunerat.
Segons ells, totes les activitats pro-
posades han estat testades en dife-
rents condicions laborals per provar
la seva validesa i eficàcia.

¿Què hauria pogut fer, doncs,
l’empleat del conte de Quim Monzó
el segon divendres de setembre, a
part de treure papers de la taula i
posar-los al calaix?

Calcar una moneda. Marcar els

capítols dels llibres que algun dia
llegirà. Netejar-se les ungles. Dibui-
xar bigotis a les fotos de les revistes.
Posar recte el quadre de la paret.
Cordar-se les sabates. Gratar-se el
braç. Practicar diferents tipus de
lletra manuscrita. Rebentar-se els
grans de la cara. Passar en net la
llista de coses a fer. Ordenar les
factures impagades. Llegir l’horòs-
cop del diari.

Fer-se un barret de paper. Fer
ombres xineses amb les mans. In-
tentar recordar la taula periòdica
dels elements. Intentar recordar els

deu manaments. Buscar figures en el
paper de la paret. Aprendre a falsifi-
car la firma del seu cap. Fer una llista
de la gent que convidaria a sopar.
Planejar l’atracament a un banc.
Mirar què fan a la tele aquesta set-
mana. Ficar la llengua en el forat que
té entre dues dents. Fer una llista
d’anagrames del seu nom. Intentar
recordar la matrícula de tots els
cotxes que ha tingut. Fer una llista
de deu preguntes que li faria a Na-
poleó. Pensar què faria si només li
quedessin deu hores de vida. Provar
tots els bolígrafs del despatx. Decidir
on anirà de vacances l’any que ve.

Encreuar i desencreuar les ca-
mes. Fer punta als llapis. Estudi-
ar-se el mapa d’un país on no vi-
atjarà mai. Trucar a algú que no
coneix i dir-li hola. Canviar l’ordre
de les claus al clauer. Aprendre a
llegir les línies de les mans. Pensar
què deuen estar fent els seus fills
en aquest moment. Recordar les
vacances d’infantesa a la platja.
Calcular quants diners gasta a
l’any. Intentar llegir una pàgina
d’un llibre cap per avall. Tocar una
harmònica imaginària. Mirar com
treballen els companys.
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