
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

17 de juny del 2004

FRANCESC MELCION

El poeta Joan Fortuny

Llaurar versos
P O E S I A

G E M M A C A S A M A J Ó

Joan Fortuny, La ventura dels oratges.
Viena Edicions. Barcelona, 2004.

C
lava l’aixada, Joan Fortuny,
en conreus llaurats. L’en-
fonsa i n’obté L’aventura
dels oratges, un poemari
clos en un jo líric amb vo-

luntat de no desmemoriar-se: una
veu candorosa i tímida s’arrapa i
s’incrusta al temps passat i a l’amor
viscut. L’enllaç amb aquest passat i
la voluntat d’interrogar-lo per tal de
mesurar la seva projecció en el pre-
sent és, doncs, la vocació de Joan
Fortuny en aquest seu darrer llibre,
publicat vint anys després de do-
nar-se a conèixer com a poeta; i pu-
blicat després de tres títols: Paisatges
de cel i de nit, Vent de tardor i Camí de
vigília.

Interessa, sobretot, en La ventura
dels oratges, l’itinerari del jo poètic.
L’autor posa l’accent en la lúcida
voluntat d’interposar una màscara. I
així penetra en el pensament d’un
vell manescal amb l’aixada a l’es-
quena; en el d’un baster que fa al-
bardes per encàrrec; i es converteix
en portaveu d’una dona que es mira
les mans plenes de fatigues. Tot i
aquesta diversitat, el poemari es
presenta unitari. La voluntat de no

desarrelar-se i de no perdre la me-
mòria –“Recordes? Eren dies d’hi-
vern”– caracteritza els personatges i
situacions que romanen sepultats
en aquest recull de poesia figurativa

que introdueix grans
dosis de narrativitat.

Per espellucar el pas
del temps, el poeta es
nodreix d’un espai ru-
ral, obsolet en tantes
consciències postmo-
dernes. Aquest paisatge
que pren cos en alguns
poemes té un pes dra-
màtic determinant. Jo-
an Fortuny respira tu-
rons i camps triturats
per una rudesa desola-
dora alhora que anal-
gèsica: obre en canal i
desossa els bancals de
casa on només hi res-
ten soques negres, les
dreceres del bosc, el
vent entre els arbres, la
cura de les bèsties o el
vell alzinar remuntat
pel pastor. Paisatge,
doncs, que li permet
explicitar els records, la
consciència i la trans-
formació del jo poètic
que s’interessa per co-
nèixer i, sobretot, per
conèixer-se: “Fa dies
que vagarejo / dins la

visió de mi mateix. Confús el meu
esguard / beu en secà. / Aclucats els
ulls només abasto / espurnes de mi
mateix, / sentiments ja caiguts en
l’oblit”.

A S S A I G

Plurilingüisme
a l’abast

LLUÍS-ANTON BAULENAS

Calidoscopi lingüístic,
coordinat per Miquel-Àngel Pradilla Cardona.

Edicions Octaedro. Barcelona, 2004.

P
oques vegades es té una sensació tan
forta d’oportunitat com la que dóna
aquest llibre coordinat pel professor
Pradilla, de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. És un veritable calidoscopi cen-

trat en el debat de la situació lingüística de
l’Estat construït a base de les aportacions d’es-
pecialistes tan reconeguts com ara Joan Ar-
genter, Albert Bastardas, José Enrique Gargallo
i molts més. L’origen d’aquesta miscel·lània
prové del cicle de conferències organitzat entre
el desembre del 2000 i el febrer del 2001 per la
Universitat Rovira i Virgili amb el títol que ha
donat lloc al llibre. Dèiem que és un llibre
oportú perquè, tot i el temps transcorregut des
dels actes que li han donat origen, l’actualitat
del canvi polític li dóna una oportunitat ines-
perada. A més, té a favor seu l’intent de fer ar-
ribar aquest calidoscopi en una presentació,
una llengua i un estil molt més a l’abast del
lector curiós no especialista del que és habitual.
Hi ha textos més especulatius, com el del pro-
fessor Bastardas, que juga amb l’aproximació
metafòrica a l’ecologia i es treu de la màniga
una ecolingüística. Intenta explicar segons els
instruments de l’ecologia moderna, i de la bi-
ologia, el fet lingüístic. El resultat és brillant
perquè saltant contínuament al símil bioeco-
lògic es veu molt més clar que, per exemple,
mentre que l’home pot intervenir per salvar
una espècie animal o vegetal en vies d’extinció,
no pot fer el mateix amb les llengües: cal la
voluntat dels parlants. Tot el text del professor
Bastardas és un joc amè i instructiu, tatxonat
d’unes quantes obvietats, com quan comenta
que la metàfora ecolingüística serà vàlida
“sempre que es tinguin clares les diferències
entre els plans biològic i sociocultural”.

REALITATS LINGÜÍSTIQUES
El llibre, tanmateix, és bàsicament descriptiu.
El mateix Pradilla, juntament a Emilio Prieto,
Óscar Díaz, Maitena Etxebarría, Jordi Suïls,
Àngel Huguet, Cecilio Lapresta, Francho Na-
gore i Xosé Luis García fan la presentació de
les seves respectives realitats lingüístiques:
català, castellà, gallec, euskera, occità, arago-
nès i asturià. El calidoscopi, aquí, gira i gira,
però el resultat és el mateix: tret de la insul-
tant salut del castellà, la resta és un catàleg de
gemecs. És molt interessant el text dedicat al
castellà (L’espanyol, llengua pluricèntrica), per la
importància que s’hi dóna a la casuística de-
rivada del nombre de parlants: quants milions
són? El professor Prieto, de la universitat de
Salamanca, titlla de lúcid i ponderat un treball
de Moreno i Otero que atribueix a l’espanyol
no solament tots els parlants que el posseei-
xen com a matern, sinó també els que el par-
len amb un nivell de domini alt, encara que no
sigui el seu idioma matern. Per tant, hi inclou
un cop més els catalanoparlants d’Espanya,
però també podria incloure-hi un senyor
txetxè casat amb una senyoreta de Valladolid
i que ha adoptat el castellà com a llengua de
relació familiar. En el fons, però, el text del
professor Prieto, si és interessant és precisa-
ment perquè s’allunya d’aquesta fal·lera
quantitativa i competitiva semblant a la dels
resultats de la Lliga de futbol (encara que,
dissortadament, el criteri demogràfic sigui
tan important a l’hora de determinar la su-
pervivència d’una llengua).

Més que de calidoscopi, gosaríem qualificar
aquest llibre d’aparador. Hi trobem, en expo-
sició, una de les aportacions més importants
dels últims temps al debat sobre la realitat
lingüística de les llengües d’Espanya.

Debut brillant
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Adam Johnson, Empori.
Traducció d’Àlex Gombau. Angle

Editorial. Barcelona, 2004.

E
ls Estats Units tenen un
ampli ventall de publicaci-
ons, The New Yorker, The New
York Times, Esquire, Harper’s,
Best New American Voices, en-

tre d’altres, que ofereixen l’oportu-
nitat de publicar a autors novells.
Són publicacions que a més d’infor-
mació i crítica literàries obren les
seves pàgines a narracions de ficció,
cosa que constitueix una oportuntiat
d’or per als escriptors joves que es
volen donar a conèixer. Aquest és el
cas d’Adam Johnson (Arizona, 1967),
que va fer les seves primeres armes
literàries en algunes de les esmenta-
des publicacions i que posteriorment
ha editat en forma de llibre. Adam
Johnson és llicenciat en periodisme
per la Universitat d’Arizona, i més
tard va obtenir el doctorat en filolo-
gia anglesa a Florida. A més del recull
de contes Empori, l’autor ha publicat
Parasites Like Us (2003). Actualment és
professor a la Universitat de Stan-
ford, Califòrnia.

Empori, editat originalment el
2002, és un aplec de narracions cur-
tes, d’entre vint i trenta pàgines ca-

dascuna. Inicia la sèrie Un franctirador
de primera volada, la història d’un jo-
veníssim tirador d’elit que resulta ser
un noi tendre malgrat la brutalitat
del seu ofici. A El jardí de casa Johnson
narra la relació entre un expolicia,
guarda jurat d’un zoo, i el seu fill de
deu anys, que contempla impotent la
decadència del seu progenitor. El
mortífer satèl·lit Cassini descriu una ex-
cursió del Club de Supervivents del
Càncer, un grup de dones patètic,
vista des de la mirada compassiva
d’un jove conductor d’autocar. La
narració és impressionant i expressa
un cant a la vida –poca– que resta a
les dones que no es resignen a morir.
Planxa blindada és el relat de la deca-
dència d’una família venedora d’ar-
milles antibales, una narració d’una
atmosfera estranya també d’acord
amb la mirada neta i objectiva d’un
adolescent. I així fins al final del lli-
bre: històries estranyes narrades des
de la perspectiva de nois i noies molt
joves en què es contraposen la reali-
tat paradoxal dels adults i l’observa-
ció desapassionada dels adolescents.

IMMERSOS EN LA SOLITUD
Els personatges d’Adam Johnson vi-
uen immersos en la solitud i la in-
comunicació. L’autor mostra la cara
obscura d’una societat –la nord-a-
mericana– que oscil·la entre el pro-
grés material, el triomf de la tècnica
i la misèria moral. Els seus adoles-

cents tenen la virtut de contemplar
el món que els envolta amb una en-
gruna d’esperança. Són joves escin-
dits entre la incertesa de la realitat i
el desig de revolta, perduts en un la-
berint d’afectes diversos, la família,
els amics, el sexe i l’amor incipient.

La prosa d’Adam Johnson és di-
recta, sovint provocativa, sense flo-
ritures estilístiques. L’autor admi-
nistra molt sàviament la ironia, la
tendresa i les situacions insòlites, de
vegades al límit de la versemblança.
En el seu tractament de l’adoles-
cència hi ha molt del Salinger d’El
guardià en el camp de sègol i el món
tecnificat i aparentment absurd re-
corda les històries de Kurt Vonne-
gut. En general, les narracions de
Johnson voregen la irrealitat i el
somni, són relats estranys que la
claredat de les descripcions i la co-
herència psicològica dels personat-
ges fa perfectament creïbles.

Empori és un llibre d’un alt nivell
literari. La premsa del seu país el va
acollir com un debut brillant d’un
autor amb veu pròpia. Tots els
contes del recull tenen una qualitat
indiscutible i el conjunt mostra un
ampli espectre de temes que fan
pensar que Adam Johnson disposa
d’una visió diversa i extensa de la
realitat contemporània. La traduc-
ció d’Àlex Gombau és força bona.
Empori és una obra perfectament
recomanable.


