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Joaquim Maluquer ens explica els seus viatges per la Xina i l’Índia

Colors d’Orient
A S S A I G

A N N A T O M À S

Joaquim Maluquer, A l’encontre d’altres
cultures. Proa. Barcelona, 2003.

P
alaus de marbre que sorgeixen
dels llacs com flors de lotus, jar-
dins que volen expressar l’har-
monia entre el cel i l’home, ex-
tensions de verds conreus i ai-

guamolls amb cases sustentades sobre pi-
lones, carrerons estrets i en eterna ebulli-
ció... Orient té una aurèola de colors i
olors, d’agitació de la vida i de força de
contrastos que atrapa els sentits amb la
força d’un gran imant. A l’encontre d’altres
cultures estimula el delit viatger cap a dues
de les grans civilitzacions que caracterit-
zen l’Orient: l’índia i la xinesa, amb el
pont geogràfic i cultural que entre totes
dues estenen els països del Sud-est Asiàtic,
per això mateix coneguts col·lectivament
com a Indoxina. Lluny de centrar-se úni-
cament en els aspectes turístics, aquests
relats de viatges a terres orientals que Jo-
aquim Maluquer ha fet els darrers anys en
companyia de la seva família i amics
s’endinsen en la geografia, la fauna i la
flora dels territoris descrits, alhora que
esbossen una lectura històrica i cultural
dels indrets ressenyats.

De l’espectacle dels carrers de Bombai,
amb la gamma de colors de la pell, la va-
rietat d’abillaments i l’enrenou dels mer-
cats al desafiament a la imaginació de la
Gran Muralla Xinesa, única realització
humana que els astronautes van percebre
des de l’espai, passant per la bellesa insu-
perable del blanc Taj Mahal, el vermell
fosc dels murs del Fort Roig, la serralada
dels Ghats coberts de denses selves i els
arrossers sense límits de la fèrtil Kerala.

Són mil i un destins de llegenda que han
servit d’escenari d’històries amarades de
realisme màgic com ara Balzac i la petita
modista xinesa, de Dai Sijie, i El Déu de les
coses petites, d’Arundhati Roy.

DESCRIPCIONS SENSE ARTIFICIS
Maluquer sap construir a cada pàgina
grans imatges visuals, sap descriure les
meravelles arquitectòniques i culturals de
l’Orient d’una manera entenedora i lluny
dels artificis d’especialistes però, segura-
ment, amb la noble temptativa de mostrar
quantes meravelles contenen aquests tres
gegants orientals i amb la inconscient
perspectiva de qui hi ha estat personal-
ment, ha volgut ressenyar massa destins,
massa ciutats i paisatges. Un lector expert
en aquelles terres o que en gaudirà en un
futur pròxim compta molt probablement
amb un coneixement previ de la zona que

l’ajudarà a organitzar la informació que
desplega el llibre, però aquell que cerqui
simplement una lectura distesa i una pri-
mera presa de contacte amb un viatge amb
el qual per ara només pot somiar corre el
risc de caure en el parany de la confusió i
de sentir-se ofegat davant l’enunciat per-
petu d’indrets per no perdre’s. A més, es
troben a faltar més llegendes del temps
dels maharajàs i els emperadors, així com
més històries de la gent del carrer.

Amb tot, A l’encontre d’altres cultures, con-
tinuació dels recorreguts per Amèrica que
Joaquim Maluquer, doctor en dret i socio-
logia, va publicar amb el títol Del Quebec a
la Patagònia, és un llibre que sap desvetllar
l’anhel de deixar-se seduir per les cultures
orientals, un anhel que, un cop passada
l’última pàgina el llibre, quedarà gravat en
l’esperit amb tots els brillants colors que
pugui imaginar la fantasia humana.

N A R R A T I V A

A. Munné-Jordà,
Tresgressions. Pagès Editors.

Lleida, 2003.

T resgressions són, en pa-
raules de Munné-Jordà,
tres textos transgres-

sors, és a dir, escrits infrin-
gint les normes gramaticals i
les pautes que se solen seguir
per escriure un relat. El pri-
mer, titulat Transcripció in-
completa, és la crònica de la
destrucció d’un text inaca-
bat que no satisfeia l’autor i
del qual va eliminant parà-
grafs i frases. El segueix Color
de goig quan fuig, l’intent de
comunicació en francès en-
tre una japonesa i un català,
però com que cap dels dos
domina la llengua francòfo-
na s’acaben veient abocats a
una conversa sense sentit.
Finalment, Olors de menjar
reprodueix el diàleg entre
un músic, una traductora i
un informàtic sobre el lliure
albir quan ells mateixos es
veuen determinats a actuar
per les conjuntures del destí.
Munné-Jordà, guanyador del
premi Juli Verne i dos cops
finalista del Sant Jordi, va
guanyar el segon premi Ma-
nuel de Pedrolo de narració
curta l’any 1992 amb el se-
gon dels textos aplegats a
Tresgressions. A.T.

Miquel S. Jassans, El secret
dels pergamins càtars.

Cossetània Edicions.

Valls, 2003.

L a trobada d’un pergamí
càtar en una vella ma-
sia i la coneixença entre

dos joves estudiants d’histò-
ria és el punt de partida d’El
secret dels pergamins càtars, un
relat fictici de misteri, però
en el qual els noms dels llocs
on es desenvolupa l’acció
s’han extret de documents
autèntics del segle XIII. Així,
el principal mèrit de l’obra
és endinsar el lector en el
paisatge de la comarca del
Priorat, una terra de masos,
muntanyes, barrancs i ca-
mins que encara avui porten
els noms d’un moviment re-
ligiós anorreat per la Inqui-
sició Espanyola.

El primer pergamí conté
les claus per arribar fins a un
suposat tresor, però aconse-
guir-lo no serà fàcil, ja que la
parella protagonista haurà
de vèncer les dificultats i els
subterfugis emprats per una
professora que vol prendre’ls
la troballa. Miquel S. Jassans,
diplomat en arqueologia
hispànica, llicenciat en be-
lles arts i membre de la So-
cietat d’Onomàstica, és au-
tor d’obres com ara Toponí-
mia de Rasquera i Onomàstica
de Pobleda. Aquesta, la seva
primera novel·la, se sustenta
en massa coincidències i
compta amb uns personat-
ges i diàlegs poc treballats,
però permet als lectors acos-
tar-se a una Catalunya poc
coneguda i que amaga veri-
tables tresors com la cartoixa
de Scaladei. A.T.

La frustració del record
P O E S I A

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

Daniel Samoilovich, Las encantadas.
Tusquets Editores. Barcelona, 2003.

D
aniel Samoilovich (Buenos Ai-
res, 1949) dirigeix des del 1986
l’excel·lent revista Diario de Poe-
sía, al voltant de la qual s’aplega
un grup de nous autors argen-

tins definits com a objectivistes. Els seus
referents són sobretot locals (Leónidas
Lamborghini i Juana Bignozzi), però també
exteriors (Eugenio Montale i W.H. Auden) i
basen bona part de la seva poètica en una
certa confrontació amb l’estètica de Bor-
ges, llosa difícil de treure’s de sobre en la
poesia argentina contemporània. El crític
argentí Edgardo Dobry diu que el seu ob-
jectiu és “portar la literatura més enllà dels
límits de la biblioteca, fer-la xocar –sense
l’amortiment d’enciclopèdies ni motlles
retòrics– amb el lunfardo [parla de Buenos
Aires] i el choripán [entrepà popular de xo-
riço argentí]”. D’aquesta manera, podríem
situar aquesta generació de poetes com a
hereus del grup de Boedo, contemporani al
de Florida de Borges i d’Oliverio Girondo, i

propulsor d’una certa poesia social, als
antípodes del cultisme dels seus rivals li-
teraris. Això no obstant, el mateix Dobry
retreu als objectivistes el menyspreu que
senten per Girondo, “sense percebre l’agu-
desa de la seva mirada”.

Samoilovich, tanmateix, és una mena de
rara avis dins el seu grup, ja que si bé no
evita la crua realitat social que viu l’Ar-
gentina, sap aixecar el seu vers més enllà
d’un moment determinat i introduir ele-
ments subjectius en la seva poètica, com
ara l’art i les matemàtiques, cosa que el
converteix en un autor especial. Una prova
d’això és el seu últim llibre, Las encantadas,
un intent frustrat de retorn al passat (un
big crunch, com diu ell mateix), marcat per
la ironia envers la vida i l’escepticisme
respecte al futur de l’home. De fet, aquí el
record és qui marca el pas del poeta. Sa-
moilovich parteix d’un viatge iniciàtic de
joventut a les illes Galápagos i lluita per
tornar enrere, sense la innocència de lla-
vors i amb el coneixement del gran inter-
pretador d’aquelles contrades: Charles
Darwin i el seu viatge en el Beagle. La mi-
tologia grega i la presència d’Astèria (es-
devinguda l’illa de Delfos per fugir de
l’encalç de Zeus) li serveixen per embolca-
llar els seus records, així com també ha fet

en un llibre d’edició anterior, però d’es-
criptura posterior (El carrito de Eneas, Bajo la
Luna, Buenos Aires, 2003); un volum que és
força diferent a Las encantadas (és una des-
cripció de la pobresa del seu país, sense
ànim de frivolitzar) i que l’apropa molt
més als postulats objectivistes dels seus
companys generacionals.

GEOMETRIA PER EMMARCAR ELS RECORDS
És destacable l’ús que fa Samoilovich de la
geometria com una manera d’emmarcar els
records, sobretot amb la introducció del
triangle com un element que li serveix per
encotillar la realitat i mirar-la des de fora.
Una realitat que no pot ser més decebedora
(vet aquí la necessitat que té el poeta de
tornar a les Galápagos) i davant la qual
l’autor no vol evadir-se (vet aquí el seu fracàs
conscient). Així, veu la vida com la història
d’un home arrossegant-se com un llangar-
daix en un món que és només d’aparences,
marcada per un déu indiferent i un desig de
conservació que passa per l’amor i l’elogi de
la natura. El record no idealitzat és, final-
ment, l’eix que articula l’existència, les
passes més breus que ens allunyen de la
mort, allò que ens serveix per “extraviarse en
el espacio y así acortar / en cualquier eslabón la
cadena del tiempo; / no llegar a puerto”.


