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A
pa, noies, amunt els cors! Heu estat
nenes, adolescents, joves, dones
madures i us endinseu cap a la ve-
llesa i heu sobreviscut a tots els pa-
ranys de la societat, des del prestigi

dels diners al culte de la joventut. Els ulls ja
no brillen, la pell s’omple d’arrugues, les
carns perden la fermesa, però teniu la cultura
al vostre abast, la sensibilitat i, si us ho pro-
poseu, podeu tenir una existència feliç. Si-
gueu vosaltres mateixes i tireu endavant.

Així es podria resumir el contingut de Pèr-
dues i guanys de l’autora brasilera Lya Luft, una
obra que, segons ens diuen els editors, ha
superat al Brasil les vendes del cèlebre El codi
Da Vinci. Lya Luft (1938) és una escriptora
desconeguda entre nosaltres que ha publicat
una dotzena de llibres entre novel·la, contes i
poesia. Llicenciada en filologia anglogermà-
nica, ha traduït Virginia Woolf, Günter Grass
i Thomas Mann, entre d’altres.

Pèrdues i guanys, com declara l’autora, no és
un assaig, però tampoc no és una novel·la. És
una obra d’autoreflexió amb evidents punts
de contacte amb els llibres d’autoajuda. És
bàsicament una obra femenina, escrita per
una dona de més de seixanta anys i que s’a-
dreça a les dones de la seva generació, dècada
més dècada menys. El seu públic objectiu són
aquelles dones que han experimentat dolo-
roses pèrdues, siguin les de la joventut, la
bellesa i, especialment, les afectives. Si sou
vídua o separada, si els fills us han deixat sola,
no us tanqueu en vosaltres mateixes, apreneu
a gaudir dels benifets de l’existència, obriu els
braços als amics i a les amigues, apropeu-vos
a un bon llibre, assistiu a concerts, delec-
teu-vos amb un bon àpat. Si mireu la vida
positivament, aquesta us tornarà amb escreix
el goig de viure.

Aquests són, entre d’altres, els consells de
Lya Luft, que, si els hem de jutjar per l’èxit del
llibre, han encaterinat centenars de milers de
dones del Brasil i que ara arriben a la vella
Europa. Malgrat que totes les comparacions
són odioses, Pèrdues i guanys fa pensar en la
pseudoespiritualitat de Paolo Coelho, autor
amb milions de lectors arreu del món. Amb
una mica de rigor podríem qualificar l’obra
de Lya Luft de divulgació psicològica d’estar
per casa. La majoria dels consells de l’autora
són d’una obvietat total, alguns diria que
simples tòpics. Potser ho fa que Luft vol tocar
moltes tecles alhora, des del problema dels
fills al desamor i la proximitat de la malaltia
i de la mort.

La mateixa autora diu: “No parlo de diners,
cotxes, cases, robes, joies, viatges, que desit-
gem cada cop més. Em refereixo als tresors
humans: ètica, lleialtat, amistat, amor, bona
sensualitat”. I proposa per sortir d’una fase
depressiva: “Una bona passejada, un nou
amor, tenyir-se els cabells, sopar en un lloc
encantador, canviar de lloc els testos del jardí,
veure què passa en l’art. Llegir, reflexionar,
observar l’interior i l’exterior. Comprar un
gos, anar al futbol, planejar un viatge. Inten-
tar apropar-se a l’art, sigui quin sigui. Renovar
interessos i afectes, cultivar-los”. Propostes,
certament, bastant pedestres i adotzenades,
que farien somriure qualsevol psicòleg míni-
mament documentat.

De literatura en el llibre no n’hi ha. Tot
plegat es resol amb un discurset de bones
intencions, amb sentit comú, encara que costi
acceptar que per a lluitar contra el dolor i el
pessimisme canviar de lloc els testos del jardí
pugui ser de gaire eficàcia.
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Jaume Subirana és poeta, narrador i assagista

La pesca intel·lectual
i tota la pesca
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Adrada. Gosar poder ser fort.
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E
l de Jaume Subirana és un
cas d’escriptor (d’escriptor
conscient i semiprofessio-
nal, amb pàgina web i tot)
que té un cert interès. Poeta

per damunt de tot, ha practicat també
la narrativa de ficció, però sembla que
cada vegada se sent més còmode en
això que ara se’n diu la literatura del jo
i en l’assaig. Fins al punt que, a
aquestes alçades de la seva trajectòria,
la poesia i el dietari s’han trobat,
s’interrelacionen, i en canvi la novel·la
i els contes formen part del passat. De
manera que, malparafrasejant Valéry,
no es tractaria tant d’inventar res, si-
nó de consignar allò que ens oblidem
de veure. Per fer-ho, l’autor recorre a
les notes generalment breus, incisi-
ves, del dietari, o als versos aguts,
subtils, del poema. Suomenlinna, el seu
primer dietari, ja va publicar aquesta
fecunda convivència entre els dos gè-
neres, i ara Adrada la referma amb
més arguments.

UNA DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
“Avui, trobo en l’esmicolament (i
aquesta mena de reconstrucció a la
vista) la sola possibilitat d’atrapar
algun reflex del que abans en deien
veritat literària”. Es
tracta de tota una
declaració de princi-
pis, que abasta els
dos gèneres triats
per Subirana per
construir la seva
obra en curs. La seva
és una poesia que
exalça la miniatura
lírica. No és ben bé la
poètica del fragment
d’Ungaretti, sinó la
poesia que van con-
rear Carner –que,
això no obstant,
també va excel·lir en
una certa monu-
mentalitat– i Agelet
i Garriga –a qui
Subirana reinvindica
aquí–. O la que va
practicar un autor
poc conegut en aquest país d’escassos
lectors de poesia, però que constitu-
eix un dels constants temes de con-
versa entre el poeta Subirana i l’autor
d’aquesta ressenya: el gal·lès R.S.
Thomas. En això, he de reconèixer
que coincideixo amb Subirana: cada
vegada m’agrada més el vers d’art
menor i em fa venir més son la cosa
bufada, alexandrina o aleixandrina.

En el primer poema d’En altres coses,
Subirana reclamava, per a la seva
poesia, el privilegi de ser clar. Des
d’un punt de vista formal, aquest di-
etari serviria també per il·lustrar
aquesta volguda claredat. S’ha de re-
conèixer que Subirana escriu bé,
sense afectació. És un prosador a la
manera de Miquel Desclot, un altre
dels grans prosistes de no-ficció de la
nostra literatura. Hi ha una gran

mesura, en tot allò que diu. Justa-
ment en un gènere com aquest del
dietari, en què més d’un ho aboca tot
a raig fet i pel broc gros. Doncs no,
l’autor de Pel viure extrem destil·la i
concentra la seva prosa, es mostra
púdic i contingut.

Adrada s’estructura en dotze capí-
tols, tants com mesos té l’any. Cada
un du el nom del mes corresponent,
i, a sota, una frase suggestiva que poc
després llegirem a l’interior del ca-
pítol. Dietari d’home de cultura però
que s’entesta a recollir la febre de la
vida en les seves pàgines. S’hi nota un
calculat equilibri entre les matèries
de cultura, diguem-ne així (visites a
museus, lectures, audicions), i les
matèries de, per entendre’ns, la resta
de la vida.

En aquest sentit, un dels grans te-
mes del dietari –potser el tema prin-
cipal i tot– és la relació entre pares i
fills (filles, en aquest cas). Que és tant
com dir el pas del temps i l’arrela-
ment a la vida. La capacitat d’admi-
ració davant l’ús del llenguatge que
fan els petits mereix molts paràgrafs,
com també en mereix el relleu gene-
racional. Parlo, ara, no pas d’aquests
relleus generacionals fuls que es do-
nen a l’interior d’un sistema cultural,
sinó al que es produeix en clau inter-
na, al si de la família.

Per exemple, quan Subirana es re-
fereix a son pare i a la pesca real, amb
canya, que els havia fet passar moltes
hores d’estiu junts, aconsegueix una
pàgina formidable. Es tracta d’una

pàgina escrita des d’un cert senti-
ment de pèrdua, o almenys de des-
emparança: en aquesta avinentesa el
pare ja no el podrà acompanyar,
perquè està convalescent d’una ma-
laltia. Hi ha autors de ficció (Sala, Pa-
gès) que cada vegada més reclamen
aquesta mena de ficció: la que no
inventa pràcticament res, sinó que
amb prou feines consigna, explica
amb contenció, fa de mirall de la vida
i mira d’abocar una mica de llum
enmig de tanta penombra. Subirana
aposta també per aquesta literatura.

QUADERN DE PESCA INTEL·LECTUAL
Adrada es podria definir com un
quadern de pesca. De pesca intel·lec-
tual, cultural, però també de pesca
quotidiana i moral. Subirana adora
la cosa petita, reveladora. És poeta, el

senyor. Parlant d’un malalt que
transporten en llitera en un avió, al-
ludeix als seus ulls, “d’un color bo-
nic, com d’aigua neta”. Una mica
més enllà, en una nota estival, l’autor
remarca “el diamant d’un glaçó
llançat a terra, com un iceberg es-
trany, brillant i fonent-se com es fon
el matí”. Allò que deia de la minia-
tura excelsa, precisa: “Escoltar i veu-
re l’aigua al rec, passant alegre sota
els ponts delicats, consecutius, de les
teranyines, que l’aire calent d’aquest
juny mou delicadament”. Una es-
tampa manentiana, el gust per les
formes breus –el madrigal clàssic, les
estrofes orientals, fins i tot–. Com a
poeta i com a dietarista, Subirana
pretén descobrir la granota camufla-
da en l’aigua verdosa, plena de fulles
verdes, de la bassa.

DENSITAT LÍRICA BEN DOSIFICADA
Ara bé, la gràcia està en que aquesta
alta intensitat lírica es dosifica amb
bon criteri, que l’autor no n’abusa
gens. Tot això citat conviu amb re-
flexions sobre el menjar ràpid o el
menjar japonès (que l’escriptor ado-
ra), sobre l’escalada terrorista inter-
nacional i, en una altra banda, amb
una pàgina impecable sobre una vi-
sita a un camp de concentració a Ri-
ga. O amb referències a la política
nacional i estatal. Pel que fa a la pri-
mera, el poeta Subirana no es mostra
precisament gaire profètic: “«Trenta
minuts, han dit». «No se sap mai»,
replica ella. No, no se sap mai: la de-
mocràcia va trigar quaranta anys a
Espanya, i ara mateix no estem se-
gurs ni de si Maragall acabarà algun
dia imposant-se a Convergència i
Unió»”. Quant a les referències polí-
tiques –n’hi ha, sí, prou ben reparti-
des, però a mi m’hauria agradat que
n’hi hagués hagut encara més–, rep
molt Aznar, força els conservadors
d’aquest país, i una mica menys les
esquerres (resulta, doncs, un discurs
força políticament correcte). Ara bé,

hi ha una al·lusió vi-
driòlica a la nova
etapa cultural que
s’obre amb el govern
del tripartit, cosa
que l’honora. Ja la
trobaran vostès ma-
teixos.

No hi falten, tam-
poc, les obsessions
del personatge (bene-
ïdes obsessions). La
pesca amb canya, la
música pop amb ca-
da vegada més esta-
des a la regió del jazz,
la traducció i Carner
–el príncep dels poe-
tes que, per a la pos-
teritat, ha topat amb
“colls d’ampolla” edi-
torials–. Moltes de
les notes del dietari

tenen la fesomia d’un aforisme (“En-
trar sempre als sistemes amb bitllet
de tornada. A mitjà termini, no hi ha
res més eixarreïdor que les lògiques
internes”). Altres podrien funcionar
com a embrions d’història. I algun
altre, com a petits poemes, en prosa o
no. Moltes constitueixen tributs
d’homenatge davant una descoberta
(un cert poema de Hölderlin, posem
per cas; un cert poema parlat d’una
de les seves filles, també). I d’altres
ironitzen encara sobre el costum
promocional dels llibres que fan que
un escriptor cansat d’entrevistes i un
periodista esgotat d’entrevistar es
trobin per parlar d’un llibre que
pràcticament tothom ja sap de què va.

En la lògica interna del sistema
creatiu de Subirana, ara toca un nou
llibre de poemes.


