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R O G E R C O S T A - P A U

Miquel Desclot, El jardí de les
malícies. Angle Editorial.

Barcelona, 2001.

L’
origen d’aquest
Jardí de les malícies
pertany, tal com
explica el mateix
autor en una nota

explicativa situada al final del
llibre, a l’aportació literària
del catàleg que il·lustrà l’ex-
posició sobre art eròtic i por-
nogràfic que, amb el lema de
Jardí d’Eros i comissariada per
Victòria Combalia, es va pre-
sentar al Palau de la Virreina
de Barcelona, durant l’estiu
del 1999, i, posteriorment, al
Centre Cultural Tecla Sala de
l’Hospitalet.

D’aquell treball inicial, Mi-
quel Desclot (el Clot, Barcelona,
1952) ha volgut fer-ne un llibre
amb entitat i vida pròpia, am-
pliant-ne considerablement
l’extensió i, en certa mesura, els
continguts. El resultat: un re-
cull de poemes que Desclot ha
incorporat, versionat o traduït i
que van des del segle I de la
nostra era fins pràctiment l’ac-
tualitat, i doncs, l’últim nom
enregistrat en el llibre pertany
a la poeta anglesa Alison Chis-
holm, que té obra publicada
encara el 1992. Inclou més de
quaranta autors i anònims, en-
tre la poesia priàpica llatina, la
tradició trobadoresca proven-
çal, la poesia italiana, els fran-
cesos com ara Verlaine i Rim-
baud i algunes cançons de bor-
dell, els trobadors catalans, al-
gunes mostres de la tradició
japonesa, poesia anglosaxona i
d’altres curioses particularitats,
com la presència del poeta
sànscrit Amaru... El motiu: fer
un llibre, en expressió del ma-
teix poeta, “per plaer, sobre
plaers i per al plaer”.

La intenció de Desclot no era
confegir una antologia. I
aquesta circumstància, o exi-
gència, li ha conferit, al capda-
vall, una major llibertat en la
seva tria personal dels poemes i
dels autors; discutible en ter-
mes de percepció qualitativa,
en alguns casos, com és lògic, i
més avinent en d’altres ocasi-
ons... Hi hauria un matís, això
sí, en la consideració diguem-ne
rigorosa de la pertinença, no
sempre precisa en el llibre, al
gènere de la poesia anomenada
eròtica.

En aquest sentit, pel resultat
final del volum –dels textos es-
collits, però també d’uns dibui-
xos en general poc brillants de
Ràfols-Casamada–, i amb l’ob-
jecte d’evitar possibles incerte-
ses o ambigüitats, hauria sem-
blat més oportú eliminar
aquest subtítol de Poesia eròtica
universal. Deixar-ho, estricta-
ment, amb un tediós Jardí de les
malícies.

RAMON CASTRO / EFE

Barbara Kingsolver es mostra preocupada per l’equilibri ecològic

Un planeta que
no ens pertany

N A R R A T I V A
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Barbara Kingsolver, Estiu pròdig.
Traducció d’Aurora Ballester. Proa.
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H
i ha llibres que són energè-
tics. Que vénen a ser com
una injecció de pa amb to-
màquet contra la grisor de
cada dia. Mentre els llegeixes

els teus llavis dibuixen un impercepti-
ble somrís de placidesa i quan els has
acabat se t’arrapen en un racó de la
memòria i van traient el nas de tant en
tant, quan menys te’ls esperes...

Una autora que sem-
pre em provoca aquesta
sensació euforitzant és
la senyora Barbara King-
solver (Kentucky, Estats
Units, 1955) i qui se-
gueixi aquestes pàgines
segurament recordarà
que no m’he estat de re-
comanar amb fervor lli-
bres seus anteriors. Des
del llunyà Arbres de mon-
getes fins a La Bíblia de
l’Arbre del Verí, ara fa un
any, passant per l’es-
plèndida –i pèssima-
ment editada entre no-
saltres– Els somnis dels
animals, de la qual, per
cert, m’arriben rumors
d’una propera publica-
ció en versió castellana.

SENSIBILITAT
Les històries de l’autora
nord-americana, senzi-
lles en aparença però
plenes d’una especial
sensibilitat que les fa
memorables, ens parlen
del sentiment matern,
del respecte a la terra
dels avantpassats, de la
solidaritat, de la neces-
sitat de conservar l’en-
torn natural i de la tole-
rància. Assumptes que
ens toquen de prop a
tots plegats, per bé que
Barbara Kingsolver situï
l’acció de les seves no-
vel·les en indrets tan
exòtics com ara el desert
d’Arizona i les selves de l’antic Congo.
O, com en aquesta darrera novel·la que
avui comentem, en les muntanyes dels
Apalatxes, a l’est dels Estats Units.

OBRA DE PLENA MADURESA
Conjuntament amb La Bíblia de l’Arbre
del Verí veig Estiu pròdig com una obra de
plena maduresa. Una obra en què Bar-
bara Kingsolver combina perfectament
la passió indissimulada que sent pel
tema –la necessitat de conservar l’e-
quilibri ecològic del nostre planeta–
amb l’adopció dels recursos literaris
idonis –personatges, situacions, ambi-
ents...– per convertir la història que ens
explica en allò que deia unes ratlles
més amunt: un llibre de difícil oblit.

Hauria estat molt fàcil deixar-se llis-
car pel pendent del pamflet ecologista o
pel de la llagrimeta fàcil. Dues tempta-
cions en què, atès el tema i el tracta-
ment, hauria caigut qualsevol altre au-
tor amb el pols una mica menys fi que
el de la senyora Kingsolver. Per sort no
ha estat pas així. Formalment Estiu prò-
dig és un llibre format per tres històries
que es van alternant fins a arribar a
confluir en un tronc comú: la història
de Deanna Wolfe, solitària vigilant del
Parc Natural del comtat de Zebulon i
estudiosa dels coiots; la de Lusa Maluf,
vídua recent, entomòloga experta en
papallones nocturnes i en fase d’adap-
tació a la vida d’una granja i a la família
de l’espós difunt; i la del vell Garnett

Walker, entestat a reimplantar els cas-
tanyers dels Apalatxes desapareguts un
segle abans per causa d’una plaga.

D’aquesta brevíssima sinopsi es des-
prèn clarament el tarannà ecològic del
llibre, però ens equivocaríem lamenta-
blement si ens limitàvem a aquesta
lectura. Estiu pròdig és, entre altres fa-
cetes igualment remarcables, un llibre
ple de vida, de colors, de remors i d’o-
lors. Un llibre ple d’optimisme enco-
manadís, de bonhomia, d’entusiasme i
d’esperança. Res a veure, doncs (gràcies
a Déu), amb l’aspecte habitualment
sorrut i malhumorat que acompanya la
caricatura de l’ecologista militant típic
i tòpic.

Estiu pròdig és, també, un llibre ple

d’històries d’amor. D’amor entre les
persones i d’amor a la terra, al bosc, als
animals... I, sobretot, és un espectacular
homenatge a la vida que, en temps
d’estiu, s’escampa amb prodigalitat per
tot arreu. És un cant a un món on tot
convergeix cap a l’esclat de la perpetu-
ació de les espècies. De les vegetals i de
les animals.

SENTIMENTS NOBLES
Barbara Kingsolver ens ve a dir que els
humans no som els únics éssers vius
que tenim drets i que aquest planeta no
ens pertany en exclusiva. Tanmateix
l’autora no es limita a aquest enunciat
–i aquí és on radica, crec, la magnitud
del llibre– sinó que és capaç de posar

els sentiments nobles i
les aspiracions més su-
blims també en mans
d’aquests mateixos és-
sers humans, estrat su-
perior de la piràmide de
la vida. I ho fa amb un
gran talent pel retrat de
personatges i, molt es-
pecialment en aquest
llibre, amb una extraor-
dinària facilitat per con-
fegir diàlegs inoblida-
bles, sobretot en la his-
tòria de Lusa Maluf i en
la de Garnett Walker.

“Tota cosa viva està
relacionada amb les al-
tres amb filets molt fins
i invisibles”. Aquesta
frase, extreta d’una car-
ta que el vell Garnett rep
de la seva veïna, resu-
meix perfectament l’es-
perit d’Estiu pròdig, un
llibre energètic i ple de
bones vibracions, escrit
amb una passió enco-
manadissa i, alhora,
amb una selecta cura pel
retrat dels tipus humans
que travessen les seves
pàgines. Un llibre que
em permeto recomanar
fervorosament.

SOBRE LA TRADUCCIÓ
Capítol a part mereix
l’excel·lent traducció al
català d’Aurora Ballester
i Gassó. Val a dir que la
senyora Kingsolver no és
de les autores que posen

les coses fàcils als seus traductors, ja
que la seva escriptura es desenvolupa
amb períodes complexos i generalment
tendeix a allunyar-se de les solucions
convencionals. A tot això cal afegir que
Estiu pròdig és un llibre farcit de con-
ceptes tècnics del món de la biologia
que calia adaptar a la nostra llengua.
Gràcies a la feina de la traductora –que
no vacil·lo a qualificar en aquest cas
d’abnegada– la versió catalana repro-
dueix amb la màxima exactitud que les
circumstàncies han permès les coses
que la senyora Kingsolver ha escrit i,
sobretot, de quina manera tan peculiar
les ha posat negre sobre blanc. Un altre
motiu, doncs, per recomanar aquest
energètic i engrescador Estiu pròdig.


