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Jordi Joan, L’alè d’Ariadna.
Edicions 62 - Empúries.

Barcelona, 2001.

S
oni o no a música re-
iterada, diria que fóra
lògic entendre la nai-
xença d’un primer
llibre ben travat o

notòriament consistent com
un signe clar de bons auguris i
de saludables vibracions. Per a
qualsevol escriptor o escriptora,
d’aquí i d’arreu i, consegüent-
ment, per a qualsevulla litera-
tura, també d’aquí i d’enllà...
Jordi Joan (Sabadell, 1971) dóna
nom a una més d’aquesta
quantitat nombrosa de veus
poètiques que van apareixent
sense aturador en aquest nostre
territori literari: amb una di-
versitat també gran, com és
constatat i com deu ser previsi-
ble, de qualitats i de resultats.
Però malauradament –també
és cert– en un clima de pro-
funda dispersió, per una banda,
i de forts prejudicis estètics, so-
cials i de més menes, per l’altra,
instigadors acèrrims d’uns im-
peratius que continuen addic-
tes a la idea de resta, o com a
mínim de limitació; no pas
justament al reguiu d’un pai-
satge cabalós i canviant que
implicaria el sentit més lògic i
natural de suma o inclusió.

L’alè d’Ariadna conté atributs
d’un primer llibre ben travat i
consistent. Són 40 composici-
ons a través de les quals Jordi
Joan presenta un recorregut
per la pròpia experiència vital,
sense perdre de vista en cap
moment el sentiment i la vi-
vència directa d’un desig que es
fa explícit en la figura i en el
nom d’Ariadna (penseu en l’A-
riadna de la mitologia grega)...
L’estructura, en aquest trajecte,
es desenvolupa en cinc parts:
Mel, Zel, Cel, Fel i Rel, que versen,
per ordre, sobre l’amor més
impulsiu o apassionat, sobre els
zels o temptacions que fornei-
xen una joventut, sobre el des-
amor, sobre els degavells i els
desplaers que pot ocasionar
després aquest amor, i, final-
ment, sobre els paisatges vis-
cuts d’infantesa.

Jordi Joan busca un vers ner-
viüt, tallant. I, en efecte, arriba
a assolir bons resultats, ser-
vint-se gairebé sempre de for-
mes pròpies de l’art menor que
l’acosten a una concreció per-
fectament visible en les idees i
en les imatges. També cal dir
que aquesta fórmula del vers
breu funciona poc en els poe-
mes que podríem entendre
com a més narratius... Encara
que això no resti un valor
substanciós al volum en el seu
conjunt, aquí sí que camina un
poc coixa aquella idea de con-
nivència que sembla que hau-
ria de fer-se explícita entre el
contingut de fons i les soluci-
ons finals de forma que han de
vertebrar-lo.

CÈSAR MARTÍNEZ

L’assagista i narrador valencià Joan F. Mira publica un recull d’articles

Parla Mira
N A R R A T I V A E N R I C C A S T E L L Ó

Joan F. Mira, Déus i desastres.
Proa. Barcelona 2001.

D
es de l’aparició de la
revista El Temps, Mi-
ra hi ha estat vin-
culat d’una manera
o altra. Fa uns anys

que es dedica a escriure un ar-
ticle en una pàgina que porta el
títol d’El temps que corre. Al llarg
d’aquest temps, s’ha acumulat
un gruix considerable de lite-
ratura que traspassa el valor de
l’actualitat, com sol passar amb
el material de qualitat que al-
guns periodistes i escriptors
han publicat al paper dels dia-
ris i revistes. Déus i desastres res-
cata aquests articles, i d’altres
que han sortit a la llum a l’edi-
ció valenciana d’El País.

Les peces assagístiques de
Mira són funcionalment simi-
lars a la glossa d’orsiana, lite-
ràriament delicioses, mullades
amb un bon suc de treball in-
tel·lectual: religió, llengua, an-
tropologia, història, en defini-
tiva, cultura. I diem d’orsiana
perquè Mira aplica aquella
tècnica d’assaig didàctic, tan
rica però antipàtica alhora.
Llegint-lo aporta més coneixe-
ment a qualsevol lector, això
sí, però li crea aquell senti-
ment envers el mestre que
qualsevol experimenta davant
la lliçó magistral. I d’orsiana,
perquè el seu to també està
esquitxat d’aquella altivesa in-
tel·lectual de Xènius, que so-
vint té un regust de pedante-
ria, malgrat el vestit de mo-
dèstia que a Mira li agrada lluir

als seus escrits. A Francesc Mi-
ra sempre li ha agradat fanta-
siejar amb el concepte d’artesà
de la lletra i el pensament,
malgrat que als seus textos i
lliçons li encanta picar l’ullet
amb ginys d’intel·lecte, posant
a prova sempre el seu interlo-
cutor. I d’orsiana, i ja no em
faig més pesat, perquè l’es-
criptura de Mira beu dels clàs-
sics, dels escriptors de tota la
vida, i davant de la novel·la
d’una jove i innovadora es-
criptora anglesa i de l’obra
d’un clàssic, els quals no hagi
pogut llegir, agafarà indefecti-
blement el segon, i en parlarà
d’ell, encara que la seva curio-

sitat sempre plani per tota
obra literària o artística.

Per tant, el seu estil és el dels
articulistes d’abans. Com ell
mateix va comentar en una
oportunitat que vaig tenir de
parlar-ne, això de recollir arti-
cles és una llarga tradició en
llengua catalana, “començant
per Pla i per Fuster”, va pun-
tualitzar. L’autor recull aques-
ta tradició, no sempre tant re-
frescant com la periodística de
Monzó, per posar un exemple
fàcil, però del tot forjadora de
la cultura del lector. Els textos
de Mira, això sí, són sempre
escrits d’allò més polidament i
primmirada. El que mai no fa,

segons vaig escoltar en les se-
ves pròpies paraules, és “fer
dos crits i insultar els uns i els
altres, sinó cultivar l’intel·lec-
tual literari”.

Hi predominen temes típi-
cament d’interès de Mira, com
ara la religió, els papes, la
convenció social, la història
medieval i, evidentment, els
seus viatges i lectures. I, cal
dir-ho, escriu sobre ells fantàs-
ticament, sobretot quan no
parla de política –en aquest
recull se’n troba molt poca– i
quan es concentra a mos-
trar-nos les meravelles de la li-
teratura de Faulkner, de l’ar-
quitectura del Guggenheim,
de les escriptures sagrades i
dels secrets de la història d’un
país centreeuropeu.

Fargo ‘revisited’
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Scott Phillips, La cosecha de
hielo. Traducció de Catalina

Martínez Muñoz.
Mondadori.

Barcelona, 2001.

A
utor desconegut? Sí!
Primera novel·la? Sí!
Una nova bossa de
menjar ràpid farcit
d’aire i buit? No, se-

nyors meus! Però no s’espan-
tin, tampoc ens arriba aquesta
novel·la com la gran sensació
de la temporada ni l’enèsima
esperança blanca, sinó tot al
contrari, quasi de puntetes en
aquesta impecable col·lecció
amb què Mondadori ens està
obsequiant els últims mesos.
En un món just, perfecte,
passional però decent, la gent
compraria fins a esgotar-los
llibres com aquests de la ma-
teixa manera que ensenyaria
als seus fills les remenades
d’Elvis, se sabria de memòria
els diàlegs de les pel·lícules de
Billy Wilder i apagaria la tele
quan aparegués Joan Gaspart.

Però, en fi, aquest és el nos-
tre món i almenys tenim, de
tant en tant, agradables sor-
preses com aquesta. No és que

se’ns descobreixi la sopa d’all
però Scott Phillips (Kansas,
1961) fa bé en el relat el que ha
de fer bé: narrar, entretenir,
fer-lo creïble i fins i tot sor-
prendre. I ho fa sense sortir
–almenys de manera apa-
rent– ni un mil·límetre dels
paràmetres del gènere: la no-
vel·la de crims. Però, això sí,
deixant més enllà del tall
clàssic del vestit, el subversiu
per a les mesures i el color de
la tela.

Imagineu que abdueixen
part dels personatges de David
Lynch, al protagonista d’ Afte-
rhours, de Scorsese, –o al de
Chicos prodigiosos, de Chabon–,
i els teletransporten al poble
de Fargo, aquest hiperrealista
escenari de l’Amèrica profun-
da dels germans Cohen. Us si-
tueu? Amb una pila de retalls
Scott Phillips conforma una
novel·la personal que funcio-
na com una bomba de rellot-
geria que esclata en el mo-
ment just. Divertida, efectiva,
cruel i inoblidable: amb un

llibre així al mes i uns meca-
nismes que els fessin arribar
al públic, el món seria menys
idiota.

ALCOHÒLIC I ADVOCAT
L’argument? És nit de Nadal a
Wichita (Kansas). Una nevada
brutal, la del 1979. El nostre
heroi és, per aquest ordre, mise-
rable, alcohòlic i advocat. Però
té un pla: tot està preparat
perquè aquesta nit sigui la seva
última nit en aquest maleït fo-
rat del món. Només necessita
que passin les hores i tot passi
segons el correcte rigor de les
coses. Bars d’estriptis, cunyats
emergint en sopars d’Acció de
Gràcies passats de voltes, nim-
fòmanes granadetes, cambrers
sàdics, adolescents enamorats
que no podran tocar mai la
guitarra, carreteres secundàries
on la neu es barreja amb el fang
i el fang amb la sang. Lladregots
i estafadors de tercera divisió:
maldestres, entranyables i ridí-
culs, exdones cruixidores alho-
ra que detestables, homes-nens

espantats i rematadament im-
bècils. Però... què es porta entre
mans el nostre amic Charlie?

Però sota tot aquest quadre,
que en cap moment arriba a
l’espantall –una mostra de l’o-
fici de l’autor– perquè el reco-
neixes com a incontestable-
ment real, batega quelcom de
més profund. El buit, el desar-
relament i la soletat conformen
l’infern nevat d’una societat i
uns éssers assotats i destrossats
pel compulsiu i infantil procés
de vull - compro - llenço - torna
a comprar. L’escenari, aquest
Nadal tremebund, aquests fills
que ja no et reconeixen, aquests
odis familiars, aquest nirvana
capriciós que et va assenyalant
el teu entrecuix, aquesta fugida
cap endavant, cap enlloc. Mis-
satge al món: aquí estem tots
tan desesperats.

Em reafirmo en el que he dit.
Una bona novel·la sense pre-
tensions que va més enllà del
que sembla a primera vista.
Una encertada inversió per a
un mateix, per als seus pròxims
regals a la primera ocasió, per
deixar-se’l oblidat en el pròxim
taxi que agafi. Absteniu-vos, per
motius obvis, ballarines d’es-
triptis, exdones amb demandes
per pensions impagades i tot
aquell que encara es cregui que
comprant-se un DVD serà feliç.


