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Jaume Fàbrega, Menjant amb
amics i coneguts. Pòrtic.

Barcelona, 2004.

C uriós llibre en què el seu
autor ha reunit 100 re-
ceptes gastronòmiques

cedides per Ferran Adrià, Mà-
rius Serra, Salvador Cardús,
Madonna, Terenci Moix, Celia
Cruz, Esther Xargay, Rita Pa-
vone, Carme Ruscalleda, Nès-
tor Luján, Carles Hac Mor, Pi-
erre Vilar, Tom Selleck...

Carles Renau, Pinzellades
de blau. Fundació Cabana.

Palma, 2004.

L libre de poemes amb què
Carles Renau (Castelló de
la Plana, 1980) va gua-

nyar l’última edició del premi
Poesia organitzat per JoEs-
cric.com. Poemes breus creats
amb llibertat de rima i de
mètrica i que en alguns casos
afegeixen un suport gràfic per
esdevenir poesia visual.

Pere Molas, L’alta noblesa
catalana a l’Edat Moderna.

Eumo Editorial. Vic, 2004.

P ere Molas (Barcelona,
1942), catedràtic d’histò-
ria moderna des del

1976, ens ofereix una panorà-
mica d’un dels temes menys
coneguts de la història de Ca-
talunya: el món de l’alta no-
blesa o aristocràcia catalana i
la seva evolució entre el segle
XVI i principis del XIX.

Isidre Grau,
Els colors de l’aigua.

Proa. Barcelona, 2004.

R eedició en format de
butxaca de la novel·la
amb què Isidre Grau (Sa-

badell, 1945) va guanyar el
premi Sant Jordi del 1986.
L’obra reconstrueix el trànsit
del món rural a l’industrial a
la Catalunya del 1930 al 1985,
amb el contrapunt de l’emi-
gració d’Andalusia.

Toni Cabré, Teoria de
catàstrofes. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

O bra teatral de Toni Ca-
bré (Mataró, 1957), dra-
maturg, guionista i en-

ginyer, que ens mostra la tra-
gicomèdia que viu un engi-
nyer davant la caiguda d’un
pont d’autovia després d’un
aiguat. Un home cara a cara
amb el desastre, amb la res-
ponsabilitat, amb les víctimes.

Ignasi Forcada, Itineraris per
Collserola. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

I tineraris escrits amb la fi-
nalitat de descobrir la ser-
ra de Collserola i facilitar

les caminades que podem fer
pels seus boscos. També do-
nen l’oportunitat de conèixer
la història dels monuments,
les fonts i les masies que hi
podem trobar.

ARXIU

Cromwell dictant John Milton dibuixats per F. Newnhan

S O B R E L A N O V A T R A D U C C I Ó D E ‘ M I L T O N ’ , D E B L A K E

Frye, Bloom i els Doors
D A V I D C A S T I L L O

A la nova
edició l’idioma
flueix mentre
se’ns explica
una història

L
a magnífica nova ver-
sió del llibre Milton
d’Enric Casasses per al
segell Quaderns Cre-
ma suposa l’adaptació

d’un clàssic de referència a tra-
vés del català modern i àgil
d’un dels millors poetes cata-
lans actuals, un dels que millor
han sabut connectar amb la
sensibilitat dels lectors. Per
motiu doble ens alegrem que
Jaume Vallcorba hagi incorpo-
rat al seu catàleg aquesta tra-
ducció, com sempre en una
edició de butxaca assequible
econòmicament. La nova versió
de Casasses se suma a les edici-
ons renovades de Blake que van
oferint totes les literatures oc-
cidentals. Fa dos anys DVD treia
una versàtil edició de Milton en
castellà de la mà del poeta Bel
Atreides.

Blake, idolatrat com un dels
grans inspiradors de la poesia
moderna, és capaç de motivar
des dels millors filòlegs i her-
meneutes contemporanis, com
ara els nord-americans North-
rop Frye (Terrible simetria, un as-

saig sobre William Blake) i Harold
Bloom (La compañía visionaria,
William Blake), fins a estrelles del
pop com ara Bob Dylan i el
malaguanyat Jim Morrison,
que fins i tot va manllevar el
títol d’un dels grans poemes de
Blake per anomenar al seu grup
The Doors. No cal parlar de la
influència de Blake en l’obra de
Borges i de tants altres escrip-
tors importants, com els cata-
lans que s’esmenten en l’article
introductori.

L’obra de Blake resulta inqü-
estionable, no només per la se-
va aportació a la tradició sinó
per la relectura i les claus que
ens obre cap a John Milton i la

Bíblia. Gairebé un segle separa-
ven la publicació d’El paradís
perdut, de Milton, i les primeres
redaccions dels poemes de Bla-
ke, que tal com recorda Bloom
en l’assaig esmentat –existeix
una bona edició argentina a
Adriana Hidalgo– el va plante-
jar com una teodicea, un trac-
tament del problema del mal:
“Blake es veu a ell mateix com
l’hereu del miltonià carro de
foc, el vehicle profètic que apa-
reix per primera vegada en la
visió d’Ezequiel”.

Un altra de les constatacions
que s’han fet sobre Milton és la
seva dificultat, les laberíntiques
vinculacions amb els textos bí-
blics i també amb la mateixa
biografia de William Blake. Per
exemple, Bloom explica que
durant tres anys, del 1800 al
1803, Blake i la seva dona van
viure a Felpham, Sussex, a casa
del mecenes William Hayley,
poeta menor i biògraf de Willi-
am Cowper, poeta rural i reli-
giós, considerat precursor del
Romanticisme, tant per la me-
ditació sobre els aspectes més
humils i quotidians de la vida i
de la naturalesa com per la
concepció obscura de la ment i
de l’home abandonat per Déu.
En fi, indrets i personatges que
conformen l’univers de Blake.

Gran defensor i des de fa
anys glossador de Milton i de
Blake, Enric Casasses sosté en el
postfaci que “el poema es pot
llegir sense necessitat de saber
qui era Jesús ni qui era Adam,
ni qui era Milton, ni quin lloc és
l’Edèn d’on Milton, proesa úni-
ca, torna a la terra”. I té raó. He
d’insistir que la ruta Milton,
Blake, Casasses és un plaer pel
lector, més quan s’acompanya
d’una edició impecable com la
de la col·lecció de poesia de
Quaderns Crema: l’idioma flu-
eix mentre se’ns explica una
història.

Blake i Milton
➤ La fascinació de Blake per les obres de John Milton
(1608-1674), en especial per la imponent El paradís perdut
(1674), en què mescla tragèdia, èpica i profecia bíblica al
voltant del tema de la caiguda de l’home i les seves contra-
diccions, és una de les moltes claus de lectura de Milton. Blake
veia en la figura de Milton un precursor de la defensa de les
llibertats individuals en matèria política i de les grans visions
de la fantasia i la imaginació en matèria poètica, dues cate-
gories que ell extremava fins al deliri còsmic en una set de
divinitat o de transcendència més enllà dels principis del
plaer i del dolor, del cos i de l’ànima, del bé i del mal, en
definitiva, de qualsevol ideal de fixació de la raó que eliminés
els seus contraris. Quan les entitats espirituals angèliques,
segons deia, li dictaven els versos, barrejava la gènesi amb
l’apocalipsi mentre fruïa sabent que els tigres enfurits són
més savis que els cavalls ensinistrats. Pau Dito Tubau


