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Poesia
El cercle
de les ànimes
Júlia Zabala
Pagès Editors
Lleida, 2005

Xènia Dyakonova

La poesia d’amor, que
potser és la forma més
perdurable de l’amor,

mai no deixarà d’estar de
moda, per unes raons evi-
dents. Per això el nou poe-
mari de Júlia Zabala, que és
un aplec de poemes amoro-
sos, és un llibre modern
amb una llarga tradició al
darrere.

La majoria dels poemes
que constitueixen El cercle
de les ànimes estan dirigits
a un sol destinatari mascu-
lí, lleugerament idealitzat,
de trets imprecisos. L’únic
que queda clar respecte a
aquest interlocutor misteri-
ós és la importància supre-
ma que té per al jo líric de
l’autora. La poeta expressa
les emocions que li desperta
el tu fent servir un registre
elevat i un vocabulari amb
ressonàncies romàntiques i
simbolistes. Les imatges

Crítica

Assaig
Qüestió de criteri
Josep Maria Terricabras
Mina
Barcelona, 2005

Xavier Filella

Qüestió de criteri re-
cull alguns dels mi-
llors articles publi-
cats en els últims

anys per Josep Maria Terri-
cabras, filòsof i col·labora-
dor habitual de l’AVUI i Ca-
talunya Ràdio, entre altres
mitjans de comunicació.
L’assagista, que és autor de
llibres agosarats però de
tant d’èxit com Atreveix-te
a pensar i Raons i tòpics,
ofereix una nova mostra de
la ploma àgil i combativa
amb què afronta aquest
pensament de “direcció
única obligada” que tant l’a-
moïna. El volum consta de

En veu alta

Tendresa exaltada

Tres voltes rebel

El filòsof Josep Maria Terricabras ha publicat un nou assaig. ROBERT RAMOS

Els obsequis dels quaranta
Narrativa
39 + 1
Sílvia Soler
Columna
Barcelona, 2005

Anna Tomàs

George Bernard Shaw
afirmava que fer-se
vell té dos avantatges:

els queixals ja no et fan mal i
deixes de sentir les bestieses
que la gent diu al teu voltant.
L’escriptora i periodista Síl-
via Soler, autora de les no-
vel·les L’arbre de Judes i
Mira’m als ulls, relata en el
seu darrer llibre els obsequis
que un rep en el 40 aniversa-
ri, tant els que voldria tornar
a la botiga, com la vista can-
sada, les hèrnies cervicals, la
cel·lulitis i els quilets de més,
com els que arriben per sor-
presa i ens omplen de satis-
facció: “Als 40 tot, o gairebé
tot, s’encaixa amb més sere-
nitat. I si algun inconvenient
t’afecta una mica més, és un
descans saber que pots quei-
xar-te sense complexos, re-
conèixer els teus errors
sense envermellir [...]. No cal
seguir la moda, ser política-
ment correcte, demostrar a
cada instant que ets una su-
perwoman. Tens assumidís-
sim que no ho ets”.

La protagonista d’aquesta

Poesia
Estopa encesa
Jaume Santandreu
Edicions del Salobre
Pollença, 2005

D. Sam Abrams

Una de les caracterís-
tiques de l’art mo-
dern és que ha tendit

al silenci com a paradoxal
fita definitiva. Els dos ves-
sants contradictoris de l’art,
l’espiritual i el material, han
entrat en conflicte, i la reso-
lució de l’enfrontament so-
vint passa pel silenci, per la
negació de l’art. Així, tenim
el famós Blanc sobre blanc,
de Malèvitx, la poesia del si-
lenci, i l’emmudiment de po-
etes com ara Rimbaud i
Eliot. Una altra forma de si-
lenci, per molt incomprensi-
ble que sembli, és crear un

que utilitza tendeixen a ser
excessivament previsibles i
tradicionals, tot i que de ve-
gades arriben a assolir una
subtilesa inesperada. El to
adoptat per Zabala és gaire-
bé sempre una barreja inu-
sual i contradictòria entre
l’hermetisme i l’exaltació,
cosa que en algunes ocasi-
ons obstaculitza la identifi-
cació del lector amb el con-
tingut dels seus versos. El
lèxic, tot i estar constituït
per paraules de summa be-
llesa – els núvols, els àngels,

Júlia Zabala ha escrit poemes d’amor. LAURENT SANSEN

seixanta-sis articles, verita-
bles lletres de batalla, que
agrupa en dues parts que
responen a temàtiques i in-
tencions ben diferents. La
primera part, la més exten-
sa i diversa, acull un seguit
de temes d’interès públic,
que, en conjunt, acaben per
trenar una certa idea del ci-
visme que expressa la mi-
rada honesta i crítica a què
Josep Maria Terricabras
ens té acostumats.

En aquestes pàgines, l’assa-
gista, potser més punyent
que analític, fa una crida a
repensar la política i a
abandonar l’extrem centre
a què ens semblen voler re-
duir tant partits de dretes
com d’esquerres. El seu es-
molat judici abasta, entre
altres qüestions, des de la
globalització –“abans se’n
deia imperialisme”– i el ca-
pitalisme –que “es preocu-
pa del benestar de l’econo-
mia, no del benestar de les

persones”– fins a aquesta
Espanya que “encara no ha
assumit la cultura demo-
cràtica de la diversitat”.

Aquesta mateixa actitud
que defuig la mirada dogmà-
tica i el judici convencional
la trobem en la segona part
del volum, en què l’assagista
agrupa, en estricte ordre
cronològic, vint articles es-
crits entre el 30 d’abril del
2000 i el 14 de març del
2004 per relatar els quatre
anys de majoria absoluta del
Partit Popular. Hi trobem un
Terricabras indignat, que fa
seu el no a la guerra i denun-
cia el feixisme constitucio-
nal d’un govern que, ens diu,
sistemàticament va afavorir
els valors que, personal-
ment, ell més detesta. La
lectura d’aquests textos,
conclou Terricabras, hauria
de servir no tan sols de tes-
timoni d’un desastre passat,
sinó sobretot com el recor-
datori que ens ajudi a preve-
nir desastres futurs.

el gessamí – podria ser més
ric i divers.

Tanmateix, es veu de se-
guida que la imaginació de
la poeta és potent, encara
que de vegades no pugui
donar-li una sortida verbal
prou reeixida. La intensitat
del missatge poètic de Za-
bala és sorprenent, i la ten-
dresa dirigida a un sol per-
sonatge, glorificada al llarg
de tot el poemari, és autèn-
tica i molt humana. L’home
a qui es dirigeix hauria de
sentir-se’n afalagat.

història, narrada en primera
persona, és l’Ília, una barce-
lonina de classe mitjana que
està a punt de fer 40 anys i
que no ha renunciat a ser
dona, exdona, mare, germa-
na, amiga i periodista. El seu
dia a dia es converteix en
una gimcana constant: visi-
tes al ginecòleg, reunions de
l’associació de pares, revisi-
ons mèdiques dels nens, tru-
cades de/a la sogra, reunions
de feina i, naturalment, so-
pars per xafardejar amb les
amigues. A diferència de
molts llibres que s’adrecen a
les dones d’aquesta edat, al
llarg de les 176 pàgines ho-
nestes, fresques i sobretot di-
vertides de 39 + 1, l’única
suggestió, o advertiment,

que hi trobem és el de riure’s
d’una mateixa. Al cap i a la fi,
per molts horrors que pro-
nostiquin les revistes, els psi-
còlegs i algunes amigues be-
nintencionades, als 40 el ni-
vell d’exigència amb una
mateixa és força assumible.

Tal com ja demostrava en
els seus títols anteriors, Soler
sap alternar els diversos re-
cursosnarratiuspercrearun
text atractiu en què el ritme
no decaigui en cap moment.
A més, cuida especialment la
prosa i enriqueix el text amb
referències del món de la li-
teratura, el cinema i la televi-
sió actuals. Retrat d’una ge-
neració de dones que han
descobert que l’home de la
seva vida són elles mateixes.

Sílvia Soler ha escrit sobre la crisi dels 40. JOSEP LOSADA

mur a partir de l’excés artís-
tic. Aquest és el cas de les fa-
moses repeticions inces-
sants als textos més radicals
de Gertrude Stein. El camí
de Stein és el que ha triat
Santandreu. Al seu darrer
llibre, Estopa encesa, l’excés
es percep en diversos aspec-
tes. Per començar, l’abast
del conjunt, amb més de no-
ranta pàgines. Després, la ri-
quesa lingüística, que recull
tots els registres expressius
possibles, des de les procaci-
tats fins als cultismes. Tam-
bé cal fer esment del gran
ventall de tons discursius
que es detecten en els poe-
mes: ironia, sàtira, ràbia, in-
dignació, desengany, triste-
sa, alegria...

I Santandreu utilitza tot
aquest excés com a vehicle
per expressar de manera
contundent la seva triple re-
volta. La revolta davant les
restriccions de la comunica-

ció humana, la revolta da-
vant les seves limitacions i
febleses com a persona i
com a membre de la comu-
nitat, i la revolta davant la
degradació moral, social i
política de la societat que
ens envolta. Una triple re-
volta que té com a objectiu
subvertir l’actual estat de la
cultura a la recerca d’un nou
sentit de germandat univer-
sal basat en la realitat de les
coses sense distorsions ni
mentides. Per això, el fum
que fa Estopa encesa és tan
plaent, tan encoratjador.

Jaume Santandreu. SP


