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Espriu ha estat reeditat per Badosa. ARXIU

Poesia
Antología de Salvador
Espriu
Enrique Badosa
Amelia Editora. Rubí, 2005

Roger Costa-Pau

E
l 1956, el poeta, tra-
ductor i assagista
Enric Badosa (Bar-
celona, 1927) va co-
mençar a publicar

en forma d’antologia les seves
versions espanyoles d’una bona
part de la poesia de Salvador
Espriu. Al costat de Las cartas
portuguesas (1963), La lírica
medieval catalana (1966) o de
la posterior Antología de J.V.
Foix, entre altres propostes de
traducció i d’obra pròpia, l’aven-
tura dels quatre primers llibres
del poeta de Sinera –Les can-
çons d’Ariadna, Cementiri de
Sinera, Mrs. Death i El cami-
nant i el mur– cresqué en dues
edicions més (1969 i 1972)
amb noves incorporacions de
poemes i de llibres, com ara Set-
mana Santa, i seguí progres-

sant encara fins a una quarta
edició, el 1986, que va aparèi-
xer a Selecciones de poesía es-
pañola de Plaza & Janés i que
ara ha reeditat la col·lecció El
bardo de Libros de la Frontera,
revisada i augmentada amb
nous poemes de La pell de brau
i amb un llibre que hi apareix
íntegre, com és Formes i pa-
raules, que Espriu va escriure el
1974 i va publicar un any més
tard. El volum té l’interès no
només per la projecció impor-
tant que adquireix l’obra espri-
uana en el transport a una altra
llengua, sinó també, i sobretot,
per unes versions singulars dels
poemes, construïdes des de la
condició de poeta del traductor.
Són aconsellables els textos-as-
saigs d’atansament que confor-
men els pròlegs que Badosa va
redactar per a les edicions res-
pectives: hi conflueixen amb un
savi rigor qüestions d’essencia-
litat espriuana com ara la me-
ditació de la mort, el trànsit
d’un jo a un nosaltres, la cons-
ciència i l’aplom, la mancança,
el càntic, el vitalisme de la
mort, el crit i el silenci o el sen-
tit de plenitud.

Crítica

Assaig
La intel·ligència intuïtiva.
Com decidir d’un cop d’ull
Malcolm Gladwell
Traducció de Joan Puntí
Edicions 62. Barcelona, 2005

Eva Comas

Recordeu aquell nen que
s’asseia a primera fila,
que sempre feia els deu-

res, que sabia respondre a totes
les preguntes de la senyoreta i
que va acabar la universitat amb
un premi extraordinari? Segur
que us van dir que era intel·li-
gent. Doncs us van enganyar:
era un venut a l’autoritat. L’au-
toritat el posava com a exemple
perquè reafirmava el seu poder i
perquè no li feia ombra. Però la
intel·ligència no és vendre’s al

poder, sinó prendre’l de la ma-
nera més elegant. La intel·ligèn-
cia és per damunt de tot elegàn-
cia i és clar que un pilota mai
podrà ser elegant.

Que la intel·ligència està ínti-
mament relacionada amb l’ele-
gància ho confirma el fet que
totes dues qualitats són escasses
i per això la seva cotització és
tan elevada. Tothom vol semblar
intel·ligent, tothom s’esforça a
ser elegant, però la realitat és
que la gran majoria acaba fent el
ridícul més flagrant. I davant el
fracàs encara es tenen més
ganes de semblar intel·ligent.
Amatent a les carències i neces-
sitats de les classes opulentes
que es poden permetre el luxe
d’aspirar a semblar intel·ligents
(i a haver-ho de demostrar poc,
per altra banda), la indústria edi-
torial inunda el mercat amb lli-
bres que proporcionen les claus

per aconseguir una màscara i
semblar definitivament intel·li-
gent. El problema és que, sub-
jecte al criteri de la novetat, la
impostura intel·lectual ha passat
per modes diverses i la màscara
per semblar intel·ligent va can-
viant constantment de rostre,
de Goleman fins a Gardner.

L’última contribució és una de
les propostes més interessants i
sensates que s’han fet, un llibre
que s’esforça a demostrar que la
intel·ligència resideix en bona
part en la intuïció i en l’experi-
ència. L’ha escrit Malcolm Glad-
well, un periodista anglès del
New Yorker, i on es poden llegir
diversos casos en què queda de-
mostrat que la pròpia experièn-
cia i aquella veueta que quan
parla mai s’equivoca són les úni-
ques armes en què podem confi-
ar per circular pel món. El pri-
mer capítol està dedicat a la ca-
pacitat d’uns arqueòlegs per
detectar amb intuïció si una es-
tàtua és falsa o no, i entre els
passatges més interessants hi ha
el capítol dedicat a un excomba-
tent del Vietnam que l’exèrcit
americà utilitza en les simulaci-
ons de batalles i que, amb pocs
mitjans tècnics, és capaç de vèn-
cer el més avançat equip de
guerra.

La intel·ligència intuïtiva.
Com decidir d’un cop d’ull no és
cap estudi acadèmic. Lluny de
les afirmacions abstractes,
Gladwell està a favor de la pi-
cardia. Qualsevol bon escriptor
amb un mínim d’intel·ligència
sap que per molta seriositat que
hi posi, si el seu llibre no és di-
vertit no arrossegarà els lectors.
Per intuïció, Gladwell deu saber
que la intel·ligència resideix en
el sentit de l’humor. El llibre pot-
ser no satisfarà els pomposos
professors d’universitat especi-
alistes en el tema, però la seva
lectura sorprèn i connecta. ¿Hi
ha alguna cosa més elegant i
intel·ligent que promoure el
somriure? Segurament, en els
seus anys de formació Gladwell
no devia ser l’estudiant amb el
millor expedient. De fet, ser-ho
no és gaire elegant ni tampoc
gaire intel·ligent.

¡Visca l’elegància!

Sempre Espriu

Poesia
Com la sequera
Víctor Gayà
Editorial Moll. Palma, 2005

D. Sam Abrams

V íctor Gayà (Palma,
1952) és un escrip-
tor tardà que ha

emergit amb força. Està
construint una obra global
més enllà de les diferències
entre gèneres amb l’edició
de poemaris i novel·les.
Amb els llibres que ha pu-
blicat ha teixit un tapís

entre el vers i la ficció des
del 1998: Morfologia d’una
‘femme’ semàntica (poe-
sia), Trenc d’alba (novel·la),

Petit país (poesia), Víctor
Fox (novel·la), Com la se-
quera” (poesia) i Cercle
enigmàtic (novel·la).

En el terreny específic de
la poesia, amb la publicació
a peu pla del seu tercer re-
cull, Com la sequera, Gayà
ha assolit una gran
excel·lència. De fet, el llibre
em va arribar a les mans
entre les cinc novetats que
encetaven la nova etapa de
la col·lecció Balenguera de
Moll i des d’aleshores, en les
repetides lectures que n’he
fet, no he deixat de sentir
una creixent admiració per
aquest recull extraordinari.

Com la sequera arrenca
amb un cita del sonet 71 de
Shakespeare on el bard de-
mana al seu amant que
l’oblidi un cop hagi mort. De
fet, hi ha molts poemes que
reprodueixen l’anticipació
de la mort del poeta i les
seves instruccions. Penso
en la Cançó de Christina
Rossetti: “Quan sigui
morta, amor, / no cantis
cançons tristes / per a mi.
// I si tu vols, / recorda’m
viva; / o oblida’m si tu vols.”
A partir d’aquí constatem
dos elements centrals del
llibre de Gayà: inserir-se en
la tradició i mantenir-se a

l’altura al llarg del recull. En
aquest sentit, l’exigència ha
fet que els 46 poemes si-
guin necessaris pel conjunt.

El llibre de Gayà també
és intel·ligent i subtil per-
què planteja de manera di-
recta i abrupta el tema de la
pròpia mort del poeta per
parlar-nos, en definitiva, de
la vida i no de la seva fi o ex-
tinció. Gayà utilitza Sha-
kespeare com a punt de
partida per fer una llarga,
ambiciosa, matisada i dra-
màtica meditació sobre
l’existència humana. De-
mana que la mort sigui
l’anorreament total: “Ca-

llau, callau, / ni una parau-
la meva se salvi del naufra-
gi, / ni una paraula aliena
s’ajaci en les meves cen-
dres”, de manera que la
vida, paral·lelament, pugui
ser plena i definitiva també,
i que els vius, alliberats de
la pesada responsabilitat de
servar el record, puguin
lliurar-se a viure. La vida i la
mort han de ser totals. El
poeta, en assumir clara-
ment la mort, se situa en el
llindar que separa la vida de
la mort, i des d’aquest punt
de vista reflexiona sobre la
vida des de la mort i sobre
la mort des de la vida.

Malcolm Gladwell s’interroga sobre la intel·ligència. JERRY BAUER

Ni una paraula meva se salvi del naufragi
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