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L’assagista George Steiner va néixer a París el 1929. XAVIER SUREDA

Assaig
La idea d’Europa
George Steiner
Traducció de Víctor Compta
Arcàdia/La Central. Barcelona, 2005

Jordi Garcia-Petit

Els qui se sentin de-
cebuts de les efíme-
res novetats edito-
rials trobaran en la

conferència de George Stei-
ner La idea d’Europa, tota
la força i l’harmonia d’un
clàssic sense haver de sortir
de la realitat més actual. La
densitat de les idees de Stei-
ner obliga a fer-ne més d’una
lectura, alhora que l’elegant
concisió de l’estil i la breve-
tat de l’opuscle la faciliten.

Steiner, nascut a París el
1929 de pares d’origen jueu
vienès, formatalsEUAonha
residit, és un eminent pro-
fessor, un brillant assagista,
un crític sever i a voltes arro-
gant, però, per damunt de
tot, és un analista de les
idees. Segons el que confes-
sa, ha passat la vida inten-
tant comprendre l’alta cul-

tura i comprendre per què
l’alta cultura no ha pogut im-
pedir la barbàrie europea.

Allò que defineix Europa
Steiner ho sintetitza en cinc
axiomes, que no es donen
enlloc més: els cafès com a
club de l’esperit, mentre hi
hagi cafès la idea d’Europa
tindrà contingut; el paisat-
ge, abastable i d’escala hu-
mana, cap altre continent es
pot fer a peu com Europa;
els carrers i les places que
porten noms d’estadistes, ci-
entífics i artistes, però
també de víctimes i de bot-
xins; la nostra doble proce-
dència d’Atenes i de Jerusa-
lem, la d’Europa és, al cap-
davall, “la història de dues
ciutats”; i la temença d’un
capítol final, una visió pròpia
de l’escatologia exclusiva de
la consciència europea.

Es pregunta si la idea
d’Europa com a idea de civi-
lització ja ha acabat el seu re-
corregut i ja no té futur.
Sense vèncer del tot el seu
pessimisme, ens proposa re-
cuperar la idea d’Europa. I
s’endinsa novament en
l’ésser d’Europa, en el seu
geni, que és el de la diversitat

lingüística, cultural i social.
Afirma que no hi ha “llen-
gües petites”, que la mort
d’una llengua és irreparable,
fa minvar les possibilitats de
l’home, i que Europa sens
dubte morirà si no lluita per
les seves llengües, les seves
tradicions locals i les seves
autonomies socials. Europa
també està feta de contra-
diccions: cristianisme i laïci-
tat, cultura i barbàrie, odis
ètnics i diversitat...

Un cop llançada l’adver-
tència que Europa s’oblida
de si mateixa quan oblida
que va néixer de la idea de la
raó i de l’esperit, Steiner for-
mula la seva prudent espe-
rança en la salvació de la
idea d’Europa posant-hi
una condició ontològica:
l’Europa de la raó i l’esperit
podrà tornar a fer de guia, si
pot alliberar-se de la seva
pròpia herència fosca.

Steiner no esmenta tres
llegats clau en la formació de
la idea d’Europa: Roma, la
Il·lustració i la Revolució
Francesa. Deduir les raons
d’aquesta absència és un
bon exercici per acabar d’en-
tendre Steiner.

Crítica

Narrativa
Abecedari ignot
Antonia Carré-Pons
Omicron. Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

La frontera entre la
prosa i la poesia de
vegades arriba a ser

gairebé imperceptible. S’ali-
menten l’una de l’altra i si
arriben a fondre’s formen
un conjunt harmoniós.
Quan la poesia és tan ro-
tunda i sòlida com la prosa,
i la prosa, tan suggerent i
rica en imatges com la poe-
sia, totes dues assoleixen la
màxima qualitat. És per
això que un dels elogis que
es poden dedicar a un re-
cull de contes és titllar-lo de
poètic. I la veritat és que
Abecedari ignot ho és.

Cadascuna de les vint-i-
sis històries d’aquest llibre
té com a protagonista un
personatge misteriós, in-
corpori, fins i tot lleugera-

ment sinistre, sempre dife-
rent dels altres però de la
mateixa naturalesa fantas-
mal. L’únic que en sabem
és la lletra per la qual co-
mença el seu nom, i la suc-
cessió de les lletres corres-
pon a l’ordre alfabètic. Tots
els personatges es mouen
en un entorn que podria
ser el nostre i els veiem ac-
tuar en situacions habitu-
als de cada dia: van al
metge, assisteixen als con-
certs, treballen, estimen,
somien... Però al mateix
temps el seu comporta-
ment sempre és una mica
inadequat i el final del
conte acaba desmantellant
la normalitat aparent del
seu contingut, introduint-
hi una dosi de l’absurd i dei-
xant el lector davant d’un
enigma indesxifrable.

Tant en els arguments
com en l’estil de l’autora es
veu clarament la influència
de Kafka, Cortázar i Rodo-
reda. Crea una atmosfera
onírica i real semblant a la
que crea la vida mateixa.

El surrealisme
de la vida real

La singularitat
d’Europa

Assaig
Avaricia
Phyllis A. Tickle
Traducció de Beatriz Bueno
Paidós. Barcelona, 2005

Xavier Filella

A quest volum forma
part d’una sèrie de lli-
bres que ens propo-

sen una insòlita reflexió
sobre els set pecats capitals.
El seu objectiu és explorar,
mitjançant l’examen de la

Antònia Carré-Pons. SP

Avarícia

Poesia recuperada
Poesies
Jacint Rosinach. Editorial Fonoll
Juneda, 2005

Els filòlegs M. Carme Calde-
ró i Joan Cornudella han fet
una recerca de poemes ma-
nuscrits de Jacint Rosinach
per, afegits als dos poema-
ris publicats per l’autor,
Fantasies i records (1935) i
Estampes del cor (1937),
poder editar aquesta anto-
logia. Rosinach va néixer a
Juneda el 1905 en una famí-
lia pagesa. De formació au-
todidacta, els anys 20 va
començar a escriure poe-
mes. Pròxim al POUM, du-
rant la Guerra Civil va
col·laborar a L’Esquella de
la Torratxa. També va ser
autor de teatre amb un fort
contingut social. Va morir a
Lleida el 1954. P.T.

Humanitat i foscor
El taxidermista
Lluís Oliván Sibat. Viena
Barcelona, 2005

Obra guanyadora del 3r
premi Sant Celoni de
novel·la breu, El taxider-
mista és un relat intens que
posa al límit els personat-
ges per explorar la part
més fosca de la condició
humana. Oliván (Lliçà
d’Amunt, 1968) ens explica
la història d’un home que
es refugia en un poble
abandonat de muntanya i
que s’aficiona a la taxidèr-
mia de manera casual. Però
l’obsessió l’espera per ar-
rossegar-lo. S.V.

Homilies d’Organyà
Homilia 2004
Diversos autors. March Editor
Barcelona, 2005

Aquest llibre recull els pre-
mis literaris Homilies d’Or-
ganyà. Les obres que hi tro-
bareu corresponen a perso-
nes que es mouen al
voltant de la creativitat lite-
rària i que tenen el Pirineu
com a primer marc de refe-
rència. L’edició d’aquest lli-
bre coincideix amb la cele-
bració del centenari del
descobriment, per Joaquim
Miret i Sans el 1905, de les
Homilies d’Organyà, una de
les mostres escrites més
antigues en català. S.V.

Il·lustració
Obres completes i altres
dibuixos. Joma. Mina.
Barcelona, 2005

Recull gràfic de l’artista
barceloní Joma, amb prò-
leg de Màrius Serra. És una
mirada irònica, intel·ligent i
plena de poesia sobre l’uni-
vers del llibre i els éssers
que l’habiten. Un llibre de
llibres per assaborir sense
presses, fruit de l’apassio-
nada investigació de
l’autor. P.T.

Prestatgeria

Narrativa
Cosint al sol
Josep Coma
Pagès Editors. Lleida, 2005

Anna Tomàs

Josep Coma (Fonolle-
res, 1934) ha exercit
de mestre més de

quaranta anys. Bona part
de la seva vida l’ha passat
en pobles petits, però de
batec intens. A Tarroja,
primer, i a Guàrdia de No-
guera, més tard, s’ha fa-
miliaritzat amb el món
rural, fonament de la ma-
joria dels seus escrits. Co-
sint al sol és un recull de
narracions curtes en què
s’alternen els sentiments

més punyents amb el bon
humor i la realitat amb la
ficció i on l’autor fa servir
un llenguatge planer i di-
recte. Alguns dels relats,
com ara Unes arracades
de pubilla catalana i La
placidesa del molí de Ro-
cacorba, han estat reco-
llits de viva veu de perso-
nes que Coma va conèixer
anys enrere. D’altres, com
ara Un pom de flors arti-
ficials i Un matí tranquil
de platja, apleguen vivèn-
cies de l’autor. El lector
gaudirà llegint aquestes
històries protagonitzades
per aquells que han tingut
la vida com a escola i uni-
versitat i que, malgrat les
penúries viscudes, mai
han perdut el sentit de la
ironia.

Amb bon humor

seva evolució històrica, el
desafiament conceptual i
pràctic que cada un dels pe-
cats capitals planteja a l’espi-
ritualitat contemporània. En
el llibre que presentem, Phy-
llis A. Tickle, editora de te-
mes de religió, defineix l’ava-
rícia com la mare i matriu de
tots els altres pecats. Ens
mostra, a més, que en aques-
ta apreciació coincideixen
totes les grans religions, des
del cristianisme fins a l’hin-
duisme i el budisme. D’altra
banda, l’autora ofereix una
atenta revisió de les diferents

representacions que ha tin-
gut l’avarícia en la literatura
i l’art occidentals. Tickle par-
teix de sant Pau, que en les
seves cartes als primers cris-
tians afirmava que l’avarícia
és l’arrel de tots els mals i,
passant per les pintures de
Peter Bruegel i Hyeronimus
Bosch, arriba a les interpre-
tacions que n’ha ofert el ci-
nema. Conclou l’obra una
subtil reflexió sobre l’enig-
màtica mirada amb què
Mario Donizetti descriu amb
la seva pintura la tràgica si-
nuositat de l’avarícia.


