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E
l llibre Fluix fluid, del
poeta, narrador i crí-
tic literari Jordi Cer-
vera Nogués (Reus,
1959), va merèixer

l’any passat el premi de poesia
Miquel Martí i Pol; un guardó
que convoca des del 1996 el
Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona i que aquesta mateixa
entitat publica en la seva col-
lecció d’obra poètica Gabriel
Ferrater.

El volum constitueix una
incursió directa i intel·ligent
en el gènere de la poesia erò-
tica, i val a dir que en el seu
conjunt el resultat és convin-
cent. En més d’una ocasió, fins
elogiable, per la seva aposta
clara de voler rompre (o com a
mínim de posar en entredit)
tot l’entramat de tòpics i de
vells i coneguts recursos que
massa sovint han prevalgut
com a únics i com a previsibles
en les diferents temptatives
que hauria donat el gènere;
altrament, prou escasses en la
mostra productiva en aquests
nostres països... “L’activitat
eròtica –afirma Antoni Clapés
en el pròleg que li dedica– és
una exuberància de la vida. I
aquest desfici vital és el que
Jordi Cervera ha tractat de
descriure amb Fluix fluid. I ho
ha expressat sàviament amb
els recursos formals (tankes,
sextines, sonets i també el vers
lliure) de la seva poesia [...] que
fa bufar vents de tota banda
entorn del llit”.

Composicions com Preus an-
tics, Oberura plena, Manament,
Neguit, Tanka del brogit, Llop o
L’instant, per citar-ne algunes,
són la demostració d’un sentit
i d’un rumb ben dirigits per
un poeta que s’endinsa per
primer cop en el gènere...
L’alternança de tankas, sexti-
nes o el vers lliure atorga al
volum un cromatisme ric. Pe-
rò es produeix en aquest sentit
una mena de controvèrsia, so-
bretot en el cas d’aquestes
sextines: la subjecció estricta a
la forma arriba a produir poe-
mes segurament menys inci-
sius... Això no sol ocórrer en la
provatura de formes lliures,
on Cervera assoleix –penso–
autèntics bons fruits: “M’es-
tripo, / m’esquinço, / m’esbe-
llego, / m’esqueixo, / quan et
veig nua”. Ni tampoc en el cas
de les tankas: “Perfils de guer-
ra / amb formes de pèl daurat.
/ L’aspra austeritat / pinta la
ratlla roja, / camps plens de
passió pura”. O bé: “Neda,
capbussa’t, / xucla el regalim
melós, / l’imperi secret / on
regna l’obscenitat / la cúpula
dolça”.
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Regàs, guanyadora de l’ultim Planeta

La fascinació
pel costat obscur
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C
omençaré amb una obvietat (i
ja em perdonaran): poca gent,
per no dir ningú, pot ensenyar
a la família Lara quins són els
secrets per publicar i vendre

més llibres que cap altra empresa edito-
rial. D’exemples per demostrar-ho n’hi
ha a bastament però, sens dubte, un dels
més significatius al meu parer és la polí-
tica que porta a terme al voltant del
premi Planeta, el poderós vaixell insígnia
de la casa.

ETAPES EVOLUTIVES
Si ens fixem en la nòmina de guanyadors
dels darrers nou o deu anys, per no
anar-nos massa enrere, podem detec-
tar-hi diverses etapes evolutives: una pri-
mera en què el premi el guanyen
escriptors consagrats (Cela i
Vargas Llosa), una segona d’au-
tors amb presència habitual en
els mitjans de comunicació més
multitudinaris (Fernando G.
Delgado, Schwartz i Posadas) i
una penúltima en què es va do-
nar joc a autors joves i relativa-
ment desconeguts (Juan Manuel
de Prada i Espido Freire).

Fins a l’etapa actual –al meu
parer la més afinada des del punt
de vista empresarial– en què
sense caure en el recurs dels es-
criptors “mediàtics”, ja utilitzat
anteriorment, el Planeta sembla
haver trobat la quadratura del
cercle en premiar uns noms de
notori impacte popular amb
unes novel·les que transiten amb
força solvència per la doble (i es-
treta) via que combina l’accepta-
ció popular amb uns no gens
menyspreables valors literaris.
Em refereixo, més concretament,
a Maruja Torres, guanyadora
l’any passat amb Mentre vivim, i
Rosa Regàs, flamant guanyadora
de l’edició del cinquantenari
amb La canción de Dorotea.

PLANETA EN CATALÀ
Sobre el llibre de Maruja Tor-

res aquest comentarista ja va
dir-hi la seva en aquestes matei-
xes pàgines el passat febrer ar-
ran de la publicació per aquelles
dates de la versió catalana del
text. A propòsit d’aquest assumpte no
gens trivial de la traducció al català del
premi Planeta (i ja que ve a tomb perquè
acaba d’anunciar-se que La canción de Do-
rotea tindrà també versió catalana abans
de Sant Jordi), se’m permetrà expressar
una opinió ambivalent. Per una banda de
satisfacció pel que representa de sensibi-
litat del grup Planeta envers el públic
lector en català i, per l’altra, de decepció
davant la manca de gosadia que delata
aquesta mesura. Em pregunto per què no
poden sortir al carrer simultàniament les
dues versions com fan, per exemple,
Destino (pertanyent, per cert, al mateix
grup editorial) i Lumen amb els llibres

d’Umberto Eco. No conec gaire les inte-
rioritats de la producció editorial (m’a-
presso a dir-ho) però em costa de creure
que el motiu d’haver d’esperar quatre
mesos sigui la possible demora que
comportaria fer la traducció al català.
Dubto que un grup de l’envergadura de
Planeta no pugui permetre’s fer un esforç
amb el seu premi més emblemàtic po-
sant al mercat, conjuntament amb la
castellana, una versió catalana ràpida i
alhora competent (és a dir, ben pagada).
Punt i a part.

EL MISTERI DE L’ALTRE
La canción de Dorotea s’obre amb una cita-
ció del narrador hongarès Sandor Marai:
“El desig de ser diferent del que ets és la
tragèdia més gran amb què el destí pot
castigar una persona”. Em sembla un
pòrtic encertadíssim ja que ens condensa
en una frase l’esperit que travessa de
punta a punta la novel·la de Rosa Regàs:
la fascinació per l’altre. O, més exacta-
ment, pels racons desconeguts –i més
foscos– de l’altre.

La protagonista i narradora de la his-
tòria és Aurelia, una dona vídua, sense
fills, d’aspecte agradable, que ronda la
cinquantena, amb una feina università-
ria que la reté durant el curs acadèmic a
Madrid, amb un passat de repressions
familiars i militància antifranquista i un
present instal·lat en els rengles del des-
encís polític, sentimental i vital. És im-
portant remarcar que Rosa Regàs ha op-
tat per situar la veu d’Aurelia en un pla
temporal posterior als fets que s’expli-
quen a la novel·la, cosa que dóna al relat
un aire d’història evocada que es percep
des de les primeres pàgines i que és
manté durant tot el llibre.

L’altra protagonista és Adelita, una
dona d’aspecte físic peculiar i poc agra-
dable però dotada d’un magnetisme
personal i una imaginació fora del co-
mú. Ella és l’encarregada de tenir cura
de la que, a fi de comptes, esdevé la ter-
cera gran protagonista de La canción de
Dorotea: la casa de camp d’Aurelia. Un
casalot allunyat de cap zona habitada
situat en algun indret de la província de
Girona.

DUES DONES I UNA CASA
Amb aquests pocs elements de partida

Regàs construeix un relat que va agafant
consistència a mesura que la protago-
nista va descobrint, amb angoixa i sor-
presa creixents, els racons més sòrdids de
la personalitat de la seva dona de confi-
ança. Tres factors hàbilment planificats
van precipitant l’acció cap a una espiral
que sap arrossegar convincentment el
lector: unes trucades telefòniques que
demanen per una desconeguda Dorotea,
el robatori d’una joia que Aurelia guar-
dava a la caixa forta i l’aparició d’un

enigmàtic home vestit de negre.
Amb recursos que remeten

clarament a la novel·la gòtica,
als relats de terror psicològic i a
les històries de dominació entre
amos i servents tan explotades
pel cinema i la literatura l’auto-
ra ens va presentant el dramàtic
procés de transformació interior
que viu Aurelia quan s’adona
que, en el fons, els aspectes fos-
cos d’Adelita l’enfronten a una
crua evidència: la seva vida or-
denada no era més que una co-
artada per amagar –i ama-
gar-se– la verdadera naturalesa
dels seus desitjos més íntims.

TRES PLANS NARRATIUS
La narració avança en tres

plans diferents: la descripció
de la seva relació amb Adelita,
les gestions d’Aurelia amb po-
licies i advocats de resultes del
robatori i unes evocacions oní-
riques en què la figura de l’ho-
me vestit de negre té un prota-
gonisme especial. Al meu parer
el llibre funciona bé quan se
centra en els dos primers plans
però, en canvi, en aquest últim
l’autora perd massa sovint el
sentit de les proporcions i la
tensió decau. Un problema
que, al meu parer, es repeteix
de manera molt més greu en
les dues pàgines que tanquen
el llibre: una escena breu però
cabdal que, al meu parer, tren-

ca totalment la coherència existent fins
aleshores entre la veu de la protago-
nista i la veu narradora. És just en
aquest moment quan el lector es pre-
gunta que, si calia arribar a aquesta es-
cena final, potser hauria estat millor
deixar de banda la narració en primera
persona evocadora i passar-se sense re-
cances a la sempre eficaç (i menys
compromesa) tercera persona.

En tot cas crec que és just valorar La
canción de Dorotea com un molt bon
premi Planeta, que agradarà a un ampli
ventall de lectors i que, sense cap mena
de dubte, és la novel·la més completa
que ha publicat fins ara Rosa Regàs.


