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LLIBRES RECUPERATS

Humilitat
O R I O L I Z Q U I E R D O

Cl. Bassols i Iglesias, D’altre temps...
Barcelona, 1952.

A
la coberta, dalt al centre,
dues inicials del nom de
l’autor (a quin nom deuen
correspondre?, em pregun-
to) i els seus cognoms. Sota,

al costat dret, el títol del llibre. Més
avall, i en cos menor, llegiu: “Pòrtic de
Tomàs Roig i Llop”. Al fons, subtil,
s’endevina el traç d’un dibuix a la
ploma, reproduït en blau cel, una
mena de maternitat flamenca: una
noia sosté una criatura en braços; rere
seu, unes garbes de palla i, dalt d’un
turó, un molí de vent. A la portada
interior, només hi consten autor i tí-
tol, i Barcelona com a lloc d’edició.
Després, en portadella a part, torneu a
trobar la menció del pòrtic, i en una
segona portadella: “Dibuixos de Tere-
sa Branyas i Jordi Pagans Montsalvat-
je”. A continuació, la justificació de
tiratge: dos exemplars en paper de fil
i cent quaranta en òfset i numerats;
l’exemplar que en tinc a les mans és el
número 51 i du una dedicatòria au-
tògrafa de l’autor a l’il·lustrador.

L’anunciat pòrtic du el títol En obrir
el llibre. Tomàs Roig i Llop, pare que
fou de Montserrat Roig, hi presenta
l’autor: “Metge neuro-psiquiatra
prestigiosíssim, es mou dins l’ambi-
ent –que fóra inexplicable sense la
Creu– de l’anormalitat infantil, amb
una competència científica i una ca-
ritat evangèlica, tendrament com-
movedores”. Roig fa girar la seva
semblança al voltant de l’eix profes-
sional de la medicina, de l’eix fami-
liar i, sobretot, de l’eix espiritual, per
concloure que ens trobem davant
“l’Home i el Metge fosos en el Poeta:
tot un Poeta franciscà”.

L’autor adreça el llibre als seus fills
i precedeix els poemes d’un breu
pòrtic, datat el nou d’abril dia de
santa Florinda. Hi explica que els po-
emes provenen dels seus vint anys, i
d’aquí que els publiqui sota el títol
D’altre temps... I que ha estat arran
d’una convalescència que els ha re-
trobat i l’ha assaltat el dilema: “Eren
publicables o mereixien la damnació
del foc?”. Els ha confiat, diu, a un
amic, que decidirà per ell. El qual ha
decidit, vist que el llibre ens cau a les
mans, deixar el judici en mans dels
lectors.

El llibre s’estructura en tres parts.
La primera presenta onze Sonets, de
correctíssima factura formal i motius
diversos. Hi ha poemes, gairebé in-
fantils, dedicats a nines; d’altres que
elogien el vi, sense caure en extrems
goliardescos; cants que exalcen la do-
na, que és gairebé sempre una ombra
de la Mare de Déu. La segona part,
Vària, aplega quinze poemes més; el
pretext religiós i l’experiència de la
mort s’afegeixen als motius anteriors.
Tanquen el volum uns Guions de poe-
mes, dues suites dedicades la primera
a la Verge del Tura i la segona a la
Santa Trinitat.

Després de la taula, el colofó precisa
que el volum es va estampar a Marto-
rell la vigília de la Mare de Déu de la
Mercè. El tanco i m’adono que no he
pogut aclarir a quin nom d’home
corresponen les inicials Cl. En fulle-
jar-lo n’ha caigut una ploma de colo-
mí, que l’anterior propietari hi va
deixar com a punt.

FRANCESC MELCION / ARXIU

Sue Grafton és autora de novel·les policíaques

Dona, soltera i detectiu
J O A N A G U T

N A R R A T I V A

Sue Grafton, ‘B’ de bèsties.
Traducció de Margarida Trias. Proa.

Barcelona, 2002.

A
mb uns anys de retard Sue
Grafton ha desembarcat en
els dominis de la llengua ca-
talana. Nascuda l’any 1940 a
Louisville, Kentucky, Estats

Units, és llicenciada en literatura i
llengua anglesa. D’ençà del 1962 va
residir a Califòrnia, on va escriure les
seves primeres novel·les. Va
treballar uns anys a Hollywo-
od i a finals dels setanta va
reprendre la seva activitat li-
terària. La seva fama interna-
cional és deguda a la sèrie de
novel·les de misteri L’alfabet del
crim, que li ha reportat els
premis Mysterious Stanger
Award 1983, Shamus Award
1986 i Anthony Award 1986.
Proa ha publicat ‘A’ d’adulteri i
‘B’ de bèsties, aquesta última
editada originalment el 1985.

TOTS ELS ELEMENTS
‘B’ de bèsties és una novel·la
característica de la sèrie de
l’alfabet del crim. Hi ha tots
els elements que l’han feta
cèlebre arreu del món: la de-
tectiu privada Kinsey Millho-
ne, una dona de 32 anys, sol-
tera, moderna, expolicia; una
trama enrevessada, a la ma-
nera de Raymond Chandler;
el retrat d’una societat com-
plexa dels nostres dies; una
visió intel·ligent de la psico-
logia humana, i un estil lite-
rari matisat que progressa in
crescendo fins a la solució final
de l’enigma, en una estructu-
ra novel·lística ben travada.

A ‘B’ de bèsties Kinsey Mill-
hone rep l’encàrrec de buscar

una dona que ha desaparegut. En
principi sembla una feina fàcil, una
d’aquestes tasques rutinàries que els
detectius fan quan les investigacions
importants escassegen. Però, com era
de preveure, les coses s’emboliquen.
Coincidint amb la desaparició de la
dona, la detectiu descobreix que una
veïna ha mort assassinada. Una dona
enigmàtica ocupa l’apartament de la
desapareguda, dona que també acaba
esfumant-se. A través d’un bigarrat
grup de personatges, les veïnes, el
marit de l’assassinada i el nebot dro-
goaddicte de la desapareguda, Mill-
hone s’endinsarà en un laberint es-

trany on res no és el que sembla. I
així, pas a pas, la coratjosa detectiu
avançarà de la foscor a la llum, amb
uns quants tocs de vida privada que
humanitzen la implacable investiga-
ció de la jove detectiu. Tal com diu
Kinsey Millhone: “La majoria de les
meves investigacions evolucionen de
la mateixa manera. Notes intermina-
bles, fonts que s’han de comprovar
una vegada i una altra, pistes que de
vegades no porten enlloc. Normal-
ment començo pel mateix lloc i vaig
avançant a poc a poc i metòdicament,
sense saber el principi que pot arribar
a ser important. Tot es basa en de-

talls, en fets acumulats mi-
nuciosament”.

Si abans hem esmentat
Raymond Chandler no ha es-
tat en va, perquè Sue Grafton
és una digníssima continua-
dora de la novel·la negra
nord-americana, de Dashiel
Hammet, Ross Macdonald, Ed
Mcbain a Chester Himes, en-
tre d’altres. Kinsey Millhone
pot mirar cara a cara la nis-
saga de detectius mítics
hard-boiled com ara Sam Spa-
de, Philip Marlowe i Lew Ar-
cher. Juntament amb Walter
Mosley, Sue Grafton és una
estimable representant de la
novel·la de misteri de qualitat
dels Estats Units.

NOVEL·LA DE GÈNERE
‘B’ de bèsties pertany a la no-
vel·la de gènere que gràcies a
la seva qualitat literària el
depassa per esdevenir simple-
ment literatura, si es vol lite-
ratura amb uns paràmetres
prefixats. L’obra de Sue Graf-
ton és molt lluny dels llibres
per passar l’estona, de llegir i
oblidar. Si no coneixen l’au-
tora, Proa els ofereix la possi-
bilitat de gaudir-ne en català,
cosa que celebrem i que pen-
sem, honestament, que calia.

D’un jo a un nosaltres
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

Jesús Massip, Cendra vivent.
Proa. Barcelona, 2002.

E
l títol, Cendra vivent, amb el
qual el poeta Jesús Massip
(Roquetes, Baix Ebre, 1927)
lliura aquest seu darrer vo-
lum ja és un indicador nítid

–real i imponent– d’una vicissitud es-
tremidora: la pèrdua flagrant, sentida
(per part del poeta), de qui fou la per-
sona estimada. El fet essencial que en-
gendra el llibre i tot el cos temàtic de
fons que el vertebra.

Diríeu que aquest sentit profund de
pèrdua podria ser l’indici d’un excés
comprensible de connotacions planyívo-
les en el to general del llibre, fruit del
dolor més pesarós, de la buidor més
incontenible, de la coïssor, de la tris-

tesa, de la solitud, de la fatiga i fins i tot
de l’amargor. El resultat no és pas
aquest, ni de bon tros, com tampoc la
seva lectura no fóra reduïble a cap
simplificació diguem-ne consegüent de
desesperança o de lamentació... El po-
eta interioritza aquesta pèrdua i la
converteix, és clar, en matèria poètica;
i té l’encert d’emergir-ne, després, fent
créixer –des de la maduresa i des d’una
situació conscient de reconeixement vi-
tal– aquella vivència primera indivi-
dualitzada en substància àmplia i uni-
versal. Aquest és el procés visible del
llibre, encara que, estructuralment, el
trajecte se’ns presenti com a invertit:
apareix en primer lloc aquesta reflexió
àmplia (primera part del volum titula-
da Introit) que convoca el temps, la
meravella de la vida i el poderós enig-
ma que aquesta suscita com a temes
centrals. Ve tot seguit la pèrdua pròpi-
ament dita (la part central del llibre
anomenada Cendra vivent), en la qual

se’ns fa explícita l’experiència perso-
nal. I, finalment, la tercera i darrera
part, titulada Colofó, que connecta no-
vament amb la primera i ens resitua en
l’espai de reflexió del cicle vital i d’a-
quest enigma indefugible...

OBERTURA A L’ESPAI CÒSMIC
En un extens epíleg que li dedica, Àlex
Broch escriu que aquest Colofó és la
“nova obertura [en referència a l’es-
tructura del volum] a l’espai còsmic [...],
el de l’home, el dels homes, d’un nos-
altres genèric que viatja per la història,
segles amunt, a la recerca de les res-
postes que la seva condició humana li
imposa [...]. És un viatge que parteix de
les arrels d’un passat i mira endavant i
s’acara al misteri”. Així mateix, “en el
trajecte de la història, aquest nosaltres
explica els sentiments que el mouen i
es pregunta pel seu propi ésser i pels
misteris de la pròpia existència”.

Amb tot, diria que hi ha l’aspecte
punyent del que he anomenat un
conscient reconeixement vital, volgut i
estretament lligat a una actidud final
ben divergent –i prou tangible en els
poemes– de la paràlisi humana i in-
tel·lectual que podria ser deguda, per
naturalesa, al desconsol més agre i més
exacerbat.


