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Poesia
Monstres
Josep Lluís Aguiló
Proa. Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

Monstres és el quart poe-
mari del mallorquí J.L.
Aguiló,desprésdeCants
d’arjau, Biblioteca se-

creta i L’estació de les ombres. La
veu personal i la maduresa del poeta
han anat fent-se, al llarg de la seva
trajectòria, cada cop més ostensi-
bles. En aquest darrer llibre es per-
cep millor que mai el fet que l’autor
és una ment privilegiada, capaç de
concebretotununiverspropipoblat
perunshabitantsoriginals,sinistres
i convincents alhora.

El poemari consta de tres parts
desiguals, recordant-nos, un cop
més,queenl’art labellesasolser asi-
mètrica. Els protagonistes de la pri-
mera són personatges de la mitolo-
gia grega –Caront, Minotaure, Poli-
fem...– que parlen, la majoria de
vegades, en primera persona i acon-
segueixen resumir el sentit i l’an-
goixa de la seva existència en un
poema breu, senzill i discret. El
segon apartat està ple de monstres
manllevats de la literatura folclòrica
–Caliban, Vampyr, el Golem...– que
s’expressen amb la mateixa natura-
litat, i potser encara amb més en-
giny i picardia que els precedents. A

la tercera secció només hi ha éssers
extrets de l’imaginari inesgotable de
l’autor: el monstre de la ginebra, l’es-
posa del monstre, el monstre bucò-
lic... Cadascun té una personalitat
marcada que es manifesta a través
d’uns discursos subtils, clars i con-
crets, amarats d’una ironia intel·li-
gent i plens de detalls quotidians
d’una elegància poc comuna. Tot i
conservar la seva condició de mons-
tres, tots aquests personatges re-
sulten extraordinàriament hu-
mans, amb les seves ambicions,
emocions i contradiccions internes.
És per això que podrien ser inter-
pretats com a metàfores de les múl-
tiples facetes del ésser humà, cosa
que l’autor confirma en uns versos
excel·lents que posen el punt final al
llibre: “L’home és monstre sumat a
l’univers / i els monstres viuen dels
tinters eixuts.”

La faula de la Transició

Una altra tombarella
sobre Vermeer

Mite i somni

Estampa marítima

Assaig
El assassins de Franco
Francesc-Marc Álvaro
L’Esfera dels Llibres
Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Francesc-Marc Álvaro
(Vilanova i la Geltrú,
1967), compagina les
tasques periodístiques

amb la docència. Ha aconseguit
diversos premis periodístics,
com ara el Nacional de periodis-
me. És autor de llibres d’anàlisi
política, Què pensa Pasqual Ma-
ragall (1998), Ara sí que toca!
Jordi Pujol, el pujolisme i els suc-
cessors (2003) i Una política
sense país (2005).

Ara presenta Els assassins de
Franco, una reflexió valenta i crí-
tica de la Transició democràtica
espanyola. Una anàlisi clarivi-
dent i una denúncia de la políti-
ca dels opositors al sistema fran-
quista i la dels exmembres del
règim que van voler continuar al
poder un cop mort el franquis-
me. L’autor pertany a la genera-
ció que va viure el final del fran-
quisme i l’inici de la Transició
sent un infant. Des d’aquesta po-
sició reflexiona i es capbussa en
l’entramat que va fer possible
l’anomenat consens, que va com-
portar l’amnèsia històrica.

Álvaro manifesta que aquest
llibre no és una anàlisi històrica
sobre la Transició, sinó un judici
particular sobre “el franquisme i
els que el van deixar morir al llit”
i neix de la necessitat d’explicar-
se a si mateix la Transició. “La
Transició democràtica va ser una
enorme impostura. La dels herois
d’una oposició incapaç de derro-
car Franco i la dels exfranquistes
que volien continuar tenint vida

més enllà del règim. I la de tota
una societat que, anestesiada du-
rant anys, va acceptar o consen-
tir, activament o passivament,
una sortida de la dictadura que
no va passar ni per la reconcilia-
ció, ni pel perdó, ni pel reconei-
xement de les víctimes, ni per les
veritats dels fets històrics. D’una
escombrada, van amagar tot això
sota l’estora per tal de construir
un mite nou, bell i pràctic que
conjurés el fantasma de la Guer-
ra Civil i les antigues violències”.

L’autor perfila les vides paral·leles
dels pares de la Transició: “No im-
porten les biografies personals,
sinó el conjunt. La Transició no
va ser una tragèdia com sí que ho
havia estat la Guerra Civil. Figu-
res com Narcís Serra i Rodolfo
Martín Villa van tenir cura. Figu-
res com Samaranch i Carrillo,
també. Enric Marco va captar
aviat que la cosa anava d’inven-
tar-se un personatge, però es va
equivocar, perquè sempre va
creure que tocava interpretar
una tragèdia. Ningú va tenir el de-

tall compassiu d’avisar-lo que l’es-
pectacle anava d’un altre pal.
Marco ha tornat la creu de Sant
Jordi que li va atorgar la Genera-
litat de Catalunya. És l’únic heroi
que, per ara, ho ha fet”.

L’assagista passa pel seu sedàs
altres personatges que també hi
han tingut un paper destacat:
Porcioles, Maragall, Fraga, López
Rodo, Roca... És destacable el ca-
pítol dedicat a Bandera Roja,
grup polític que es va escindir del
PSUC a finals dels 60 i que co-
mandaven Jordi Solé Tura, Jordi
Borja i Alfons Carlos Comín. Mi-
litants d’aquest grup formen, ac-
tualment, una elit dirigent situ-
ada en el primer pla de la políti-
ca, els negocis, l’educació, el
periodisme i la cultura del nostre
país. Per acabar l’assaig hiperbò-
lic, l’autor analitza tots aquells
que “odien el Pujol perquè no van
matar el Franco”. L’objectiu d’a-
quest assaig és contribuir a re-
cuperar la memòria de la Transi-
ció, perquè la Catalunya i l’Espa-
nya actuals són el resultat
d’aquella faula.

Narrativa
Vermeer i el codi secret
Blue Balliett
Traducció de Bernat Puigtobella
Empúries. Barcelona, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Si ja és un risc considera-
ble proclamar el valor
d’un llibre a través d’un
altre, més greu sembla

equivocar el rumb literari objec-
tiu de la imaginària semblança.
Això ve al cas per la frase pro-
mocional d’una història d’intri-
ga escrita de manera conscient
per no complicar gaire la vida al
lector. Parlo de Vermeer i el codi
secret, de Blue Balliett, anunci-
ada amb una frase de The

Times: “El codi Da Vinci per a
joves”. No sé si els joves necessi-
ten una seqüela d’aquesta
novel·la entretinguda, exitosa i
mediocre, però, si l’obreta de Ba-
lliett queda prop d’alguna
novel·la recent, penso que les in-
tencions anirien més pel camí
d’El Club Dante. Que el lector no
s’enganyi: Vermeer i el codi se-
cret és tan sols una novel·leta,
una mena de guió per a una obra
més extensa, a la qual se li veuen
en excés les mancances literàri-
es. L’autora, que vol jugar amb el
lector, no perd mai de vista que
el seu públic seran nois i noies
molt joves; o bé la seva ingenuï-
tat és preocupant, cosa prou ha-
bitual als EUA del segle XXI.
Així, la història d’aquesta pare-
lla d’amics que ajuden a esbrinar
els motius de la desaparició d’un

quadre de Vermeer, queda sem-
pre en un nivell molt bàsic.

És un entreteniment correcte,
d’aquests llibres que llegim a gust
durant un trajecte de tren. Els
motius són que Blue Balliett no té
gaire interès per anar més enllà
d’on pot anar, que la traducció és
més que correcta i que els dos ele-
ments afegits de la trama –el joc
matemàtic dels pentòminos i
l’obra de Vermeer– toquen la cu-
riositat del lector dins d’un argu-
ment bastant previsible.

Si realment aquesta setmana
han de fer un viatge en tren dels
que la foscor hivernal tornen
avorrits, si decideixen deixar la
relectura de La muntanya màgi-
ca per a un altre dia, es poden
apropar al llibre de la Balliett
sense exigir-li gaire, llegir com qui
celebra el pas del temps...

Josep Lluís Aguiló. XAVIER BERTRAL

Narrativa
De la finestra al balcó
Helena Rotés
Finalista del Premi Pere Calders de Literatura
Catalana 2004. Proa. Barcelona, 2005

Anna Tomàs

Explica Nabokov que va ser
la seva dona, Vera, qui li va
fer veure la possibilitat de
recuperar el passat amb

l’escriptura. De petita, Helena
Rotés (Barcelona, 1954), professo-
ra d’història i traductora, passava
tots els caps de setmana i les va-
cances a Calafell, a la casa que la
seva àvia tenia al costat del mar. De
la finestra al balcó és l’estampa
d’aquells temps, l’estampa d’una fa-
çana marítima de la qual avui no
queda pràcticament res. El relat
ens parla d’una platja en la qual les
barques, un cop desballestades, es
confonien amb les roques, i la sorra
era tan fina que quan n’escolaves
un grapat a ple sol era com si tin-
guessis espurnes a les mans.

En aquella casa àmplia i bastant
buida, com acostumaven a ser les
cases d’estiueig de la postguerra, tot
eren dones. Les escenes familiars
s’alternen amb les pàgines dedica-
des al paisatge i als veïns del poble.
El poeta, escriptor i editor Carles
Barral posseïa també una casa a Ca-
lafell i era l’ànima del barri. “Anava
sempre descalç, portava faixa i pan-
talons blaus de cotó arremangats a
mitja cama, com els pescadors. Es

deixava la barba i els cabells llargs,
fumava en pipa i duia sempre una
gorra marinera amb galons dau-
rats”. Barral tenia sempre convi-
dats interessants, escriptors, edi-
tors, poetes i artistes. Rotés recor-
da el seu pare i Mario Vargas Llosa
xerrant asseguts al carrer al davant
de casa, i García Márquez acompa-
nyat d’una dona “callada, molt
índia, de cara rodona i trets enig-
màtics, com una Gioconda sense el
somriure”. Jorge Edwards i Concha
Alós van animar-se a establir-se al
barri com a estiuejants i Joan
Marsé passava les vacances al poble
veí de l’Arboç. Les pàgines dedica-
des als amics de Barral són de les
millors del llibre, juntament amb les
que retraten personatges pintores-
cos com el Semalero o el Dimoni, un
vell mariner amb una poderosa
intel·ligència natural.

“He volgut, crec, recuperar la llum,
els colors i les olors, l’espai fresc,
les sensacions: el paradís perdut?
Potser sí”. La casa a la platja era
per a la jove Rotés un lloc màgic on
tot era possible: vespres de cinema
a l’aire lliure, desdejunis en alta
mar, nits de tempesta contem-
plant els llamps que queien sobre
el mar. Vivències, anècdotes viscu-
des o explicades, sensacions des-
granades amb un encant especial.
El llibre constitueix una elegia
sense tristor. Enlloc de deixar-se
endur per la nostàlgia del record,
l’autora pinta l’estampa marítima
de la seva infància i adolescència
amb complaença.

L’assagista Francesc-Marc Álvaro. JORDI SOTERAS


