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El poeta Carlos Zafón

El fi pentagrama dels ossos
P O E S I A C O N C H A G A R C I A

Carlos Zanón, Algunas maneras de
olvidar a Gengis Khan. Premi València

de poesia. Institució Alfons el

Magnànim. Diputació de València -

Hiperión. Madrid, 2005.

A
La antología de Manuel Rico,
prologada per Manuel Váz-
quez Montalbán, titulada Por
estar aquí. Antología de poetas
catalanes en castellano

(1980-2003) i de la qual aquest suple-
ment ja va donar la deguda informa-
ció al seu moment, Carlos Zanón
(Barcelona, 1966) ja ens oferia uns
poemes l’interès dels quals residia so-
bretot en el relat d’un malestar, però
no des dels anys adults: el seu era un
abatiment experimentat des de la
mateixa joventut.

Carlos Zanón deia en la seva poètica
que potser això d’escriure poesia va co-
mençar pensant en una “televisió en-
gegada”, és a dir, atrapat en una mirada
que projecta només l’exterior, però que
no prové del mateix personatge. Des-
prés confessava sentir una ràbia per no
haver cantat la cançó perfecta del
rock’n’roll, per no haver pogut rebel-
lar-se, potser davant el sentiment com-
pacte que la vida, quan s’allunya de
l’estat de juventut, comença a ser una
altra cosa (com va dir Jaime Gil de Bi-
edma). Però Carlos Zanón és jove, i el
seu desencant porta a llocs més pro-
pers: van deixar d’existir aquells esce-
naris en què lluïa el seu cos Bukowski i
a les seves butxaques s’hi amagaven
poemes de Walt Witman. La vida era,
efectivament, una altra cosa. Va deixar
d’existir un món d’il·lusions. Se’n va
anar la infantesa. I aquest poemari és
un recorregut per aquest sentiment de
pèrdua. El títol evoca el famós rei
mongol Genghis Khan, que al segle XIII

va conquerir un gran imperi i va unifi-
car tot Àsia.

Sentiments de pèrdua són freqüent-
ment les raons que té un poeta per es-
criure, si no, probablement no s’escriu-
ria. Encara que sobre la pèrdua en sa-
bem tots, els poetes, a vegades, aconse-
gueixen mostrar un escenari de ruïnes,
altres de desitjos que encara no han
passat, però que d’alguna manera, i
potser perquè la moral dels temps ho
imposa, van caducar. “Escalón a escalón va
rodando / una botella vacía de cerveza. /
Verde. Alemana, rodando, sí. / Todas las risas
y todos los gritos / han callado sin porqué”.
Així comença el segon poema del llibre.

Una de les qualitats de la poesia és
la capacitat de concentrar en unes
paraules l’instant d’una vida. “Ojos de
niño con los que mirar / la última verja del
Paraíso: / todo hermoso, todo perdido”. Hi
ha rastres d’un romanticisme latent,
i potser són la marca d’aquest poe-
mari que amb símbols actuals vessen
un imaginari que recorda l’heroi en
la seva recerca, però la recerca es
queda només en el consol del record
del que l’heroi buscava. Hi ha ràbia i
un claudicar que em semblen molt
interessants, i reflecteixen un refer-
mar-se com a home, vull dir com a
mascle. La crisi d’identitat per la qual
està passant la masculinitat entesa
com una manera d’estar en el món
està molt ben reflectida en aquest

poemari: “Colgados de sus pro-
pias corbatas / el día aquel en que
todas las mujeres / queden de re-
pente embarazadas / y se con-
fundan putas y vírgenes / vivas y
muertas, madres e hijos”. També
hi trobem la paradoxa laca-
niana: “ La soledad es no añorar
/ a quien no amas y está”.

Un poemari que assola,
com els guerrers del rei
mongol, territoris per ser
conquerits i posats en una
urna de desitjos. La realitat,
per al poeta, és una altra co-
sa. Podrien ser cançons,
aquestes lletres; de fet, Carlos
Zanón, com a lletrista, ha
col·laborat en un disc amb
Loquillo y Los Trogloditas i
també ha publicat dos llibres
de temàtica musical. Com a
poeta, aquest és el seu quart
poemari, guardonat amb el
premi València de poesia;
anteriorment havia publicat
El sabor de tu boca borracha
(1989), Ilusiones y sueños de
10.000 maletas (1996) i En el
parque de los osos (2000).

A S S A I G

‘Argumenta’, una
nova col·lecció

per al debat actual
F E R R A N A I S A

Diversos autors, La gran desil·lusió,
una revisió crítica de la Transició

dels Països Catalans. El Cep i la Nansa.

Vilanova i la Geltrú, 2005.

Diversos autors, El (des)crèdit de la cultura.
El Cep i la Nansa.

Vilanova i la Geltrú, 2005.

L’
editorial El Cep i la Nansa de
Vilanova i la Geltrú ha iniciat
una nova col·lecció de llibres
monogràfics, Argumenta, per
tractar aspectes de les grans

problemàtiques culturals, polítiques i so-
cials que ha d’afrontar la societat catalana.
Amb un esperit crític però raonat, es pro-
posen recuperar la memòria històrica,
obrir escletxes d’expressió independent,
contrastar realitats i discursos i contribuir,
des de l’inconformisme, a l’enriquiment
del debat cultural. Els dos primers núme-
ros d’aquesta nova col·lecció encaren te-
mes candents i actuals com són la Transi-
ció als Països Catalans i la crisi de la cul-
tura. Els primer d’aquests volums ha estat
coordinat per Joel Bagur i Xavier Díez, i hi
han col·laborat diversos historiadors i es-
tudiosos. Són veus molt diverses de la his-
toriografia alternativa que indaguen els
aspectes més incòmodes de la tan elogiada
Transició. Els seus punts de vista ens brin-
den una visió crítica, incisiva i inèdita del
procés i certifiquen les frustracions gene-
rades per la gran il·lusió del 1975. Els co-
ordinadors marquen a l’inici del llibre la
filosofia del volum, que vol donar pas als
arguments com a força principal per da-
munt de la procedència, trajectòria i ads-
cripció política a un corrent determinat:
“Així –diuen els coordinadors–, ens tro-
bàvem amb una anàlisi del camp de la
historiografia i les seves tendències actuals
(Enric Pujol), secundada per altres visions
del passat des d’una perspectiva cívica i
fins i tot emocional (Manel Aisa)”. Altres
participants del llibre són Mónica Gatica,
Susana Mabel López, Francisco Madrid
Santos, Paola Lo Cascio, M. Carmen Barra-
gán, Àlex Villeyra i Àngel Mifsud Ciscar. El
volum es tanca amb un diàleg obert amb
Francesc Bonamusa, catedràtic d’història
contemporània de la UAB, i amb el cantant
de Xàtiva, Raimon.

L’altre llibre, El (des)crèdit de la cultura, és
una reflexió sobre l’estat de la cultura als
Països Catalans. Diversos escriptors i in-
tel·lectuals opinen sobre si aquesta cultura
està en crisi o en renovació. Aquest volum,
coordinat per Trinitat Gilbert i Albert
Mestres, ha comptat amb la participació
de Fina Birulés, Joan Borja, Carles Llinàs,
Josep Murgades, Oriol Pérez, Bernat Puig-
tobella, Magí Sunyer i, seguint el mateix
model de l’anterior, acaba amb un diàleg
amb Salvador Cardús i Eulàlia Vintró.

En conjunt, tots dos pretenen posar da-
munt de la taula la problemàtica del món
actual, des d’un punt de vista heterogeni,
que contempla també la memòria col·lec-
tiva com a part important per refer la
nostra història recent. La col·lecció Argu-
menta, que amb els seus volums vol obrir
un debat des de la reflexió crítica dins de
la societat catalana, ha fet un primer pas
amb l’edició d’aquests dos llibres d’assaig,
que són els primers d’un ambiciós projecte
editorial que pretén publicar deu mono-
grafies més sobre les diverses problemàti-
ques de la societat.

Amb els ulls rodons

N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Joseph von Eichendorff,
De la vida d’un inútil.

Traducció de Ramon Monton.
Edicions de 1984. Barcelona, 2005.

H
i ha un cert consens a con-
siderar que la pèrdua de la
innocència és un dels grans
drames de la vida, que s’ac-
centua, lògicament, si la

persona que l’ha perduda n’esdevé
conscient. Això, a grans trets, avala les
bones intencions d’aquelles obres de
creació artística que especulen sobre el
procés que, generalment, mata l’infant
que hi hauria d’haver en cada adult.
(Figues d’un altre paner són les consta-
tacions –també des de l’àmbit de la
cosa artística– que els infants són cru-
els, despietats, perversos, egoistes...)

L’enyorança de la innocència es ma-
nifesta de maneres diferents: n’hi ha
que evoquen els anys primerencs de vi-
da, n’hi ha que lamenten haver accedit
a l’estadi del raonament... i n’hi ha que

situen un innocent al capdavant d’una
trama per fer desfilar, a través de la seva
mirada –impol·luta, naturalment– els
fets i les reflexions que se’n generen.

Un innocent universal el va inter-
pretar Tom Hanks a Forrest Gump, però
d’altres exemples n’hi ha a bastament,
com ara el que va fer Roberto Benigni a
les ordres de Federico Fellini en el film
La voz de la Luna.

Segons quines franges de la població
–els seus components– recordaran,
també, l’antiheroi que es va passejar per
la pantalla del televisor quan Televisió
Espanyola era una i gran, tot i que no
lliure, amb el nom de Simplicius Sim-
plicissimus, un personatge de la tradi-
ció picaresca alemanya que té alguna
cosa a veure –en l’àmbit dels prece-
dents– amb el protagonista de La vida
d’un inútil, una novel·la breu de Joseph
von Eichendorff que arriba a les llibre-
ries en una edició ben tutelada per Ra-
mon Monton.

En poc més d’un centenar de pàgi-
nes, l’autor alemany basteix una nar-
ració en què l’acció recolza en el fill
d’un moliner que, tip de veure que
l’hereu no està al cas de les obligacions

del càrrec, l’avia al món per si de cas, en
haver-se de guanyar el menjar, s’espolsa
la son de les orelles. La manera de ser
del jove no casa gaire bé amb les obli-
gacions que imposa la normativa social,
però això ho compensa amb el fet que
no té prejudicis ni projectes per al fu-
tur, amb la qual cosa es dedica a viure
cada peripècia amb tota la intensitat
possible. Dit amb paraules jotavefoixa-
nes, la seva vida és una successió d’ins-
tants i cada instant el posa en contacte
amb l’eternitat.

La senzillesa de les aventures del fill
del moliner, que té en els sons del seu
violí l’alter ego de la seva veu –hi ha qui,
com l’escriptor francès Pascal Quig-
nard, creu que la música és una de les
vies per a la recuperació de la innocèn-
cia perduda–, fa que La vida d’un inútil,
llegida en els entrants del segle XXI
–prop de dos-cents anys després d’ha-
ver estat escrita–, remeti inexorable-
ment a èpoques molt i molt remotes.
Això, que és cert i no és pas cap defecte,
no és, d’altra banda, un obstacle a l’ho-
ra d’entendre que la interpretació lite-
ral de l’obra d’Eichendorff és la que és,
però que, un pèl més enllà, apareixen
temes clàssics que sí que són vigents.
Sense haver d’anar gaire lluny, encara
ara s’atorga massa importància a l’obli-
gació d’haver de menar una vida con-
vencionalment i hipòcrita normal. Que
les dictadures, ni que siguin estricta-
ment socials, no contribueixen a la fe-
licitat sembla ser una veritat perdura-
ble, eterna.


