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Assaig
La història de l’àtom
Ciència, política,
societat i cultura,
1900-1952
Santiago Riera i Tuèbols
Pagès Editors
Lleida, 2005

Xavier Filella

Santiago Riera i Tuè-
bols, professor d’his-
tòria de la ciència a la

UB, presenta un documen-
tat estudi sobre l’evolució
de la física atòmica al llarg
de la primera meitat del
segle XX. L’obra comprèn
des dels treballs amb què
Max Planck obria a princi-
pis del segle les portes a la
física quàntica fins a l’inici
de la cursa armamentista
als anys 50, quan tant
nord-americans com sovi-
ètics, les dues superpotèn-
cies del moment, disposa-
ven de la bomba atòmica.
Riera presenta, amb un
llenguatge entenedor, un
exhaustiu recorregut per
les grans descobertes que
van marcar l’avenç de la fí-
sica durant els primers
cinquanta anys del segle
XX i que, després, s’esten-
drien sense deturador fins
als nostres dies.

Crítica

Narrativa
Rates
Manel Zabala
Proa
Barcelona, 2005

Gemma Casamajó

Si la faula és una nar-
ració de fets mera-
vellosos protagonit-
zada per animals

que actuen com si fossin és-
sers racionals i en què sol
donar-se un ensenyament
moral, Rates és una faula.
Una faula, no obstant, sin-
gular i peculiar perquè el
seu autor, Manel Zabala, co-
peja el gènere i li aplana les
costures fins a transformar
l’element meravellós en re-
alisme cru.

Guardonada ex aequo

Llibre manyós El segle de l’àtom

Gràcia verbal
El narrador i traductor Manel Zabala ha publicat la novel·la ‘Rates’. MARTA PÉREZ

Melangia elevada
Poesia
Les edats del fred
David Escamilla
Viena
Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

David Escamilla, a part
de poeta que acaba
de publicar el seu cin-

què poemari, és periodista i
músic. Aquests dos oficis –o
dues vocacions– deixen una
empremta força marcada
en la seva poesia. A la seva
faceta periodística, Escami-
lla li deu l’esforç constant
per assolir la màxima eco-
nomia del llenguatge, la cla-
redat i la transparència de
les frases i el gust pel fet quo-
tidià i la vida diària. Les
seves vel·leïtats musicals es
manifesten a través d’una
melodia implícita que hi ha

en molts dels seus versos, i
en el fet que cadascun dels
seus poemes vulgui acos-
tar-se, més pel contingut
que per la forma, a un lied
romàntic i malenconiós o a
una cançó corprenedora en
la línia de Serrat.

Tanmateix, de vegades a
Escamilla li fallen els refle-
xos i les habilitats inculcats
per aquestes arts tan dife-
rents. Les metàfores que fa
servir el jove poeta barcelo-
ní sovint sonen d’una ma-
nera summament emfàtica
o creen la sensació de ser-hi
només per fer bonic. El llen-
guatge deixa de ser planer i
prosaic en el millor sentit
del terme i aborda un regis-
tre massa elevat, massa so-
lemne. Tenint en compte
que la poesia d’Escamilla es
podria incloure en el cor-
rent de l’anomenada poesia
de l’experiència o poesia
narrativa i que té moltes

afinitats amb l’obra de Nar-
cís Comadira i Francesc
Parcerisas, el que més li
escau és una neutralitat
aparent del to. És aquesta
neutralitat el que posa en
relleu els arguments dels
poemes. I els d’Escamilla
sempre tenen argument o
un tema central, que pot
ser tan concret com el cafè
amb sucre i tan abstracte
com l’absència de la perso-
na estimada.

La música interna dels seus
versos a vegades és excessi-
vament sentimental, fins i
tot ploranera. A molts dels
seus poemes que pretenen
ser potents i dramàtics els
falta espina dorsal, una in-
tensitat autèntica. No obs-
tant, és evident que el poeta
s’esforça per arribar-hi, cosa
que té mèrit per si mateixa,
encara que el resultat no
sempre sigui prou reeixit.

Poesia
Riba del dessemblat
Antologia poètica
Manoel de Barros
Lleonard Muntaner, Editor
Palma, 2005

J. Domènech Ponsatí

A utor de més d’una
vintena de llibres
(des dels Poemes

concebuts sense pecat, del
1937, en una edició artesa-
nal de vint-i-un exemplars,
fins als Poemes rupestres,
apareguts el 2004, amb
il·lustracions de la seva filla
Martha), el poeta brasiler
Manoel de Barros (Mato
Grosso do Sul, 1916) s’ha
anat fent una veu pròpia en
el panorama literari del seu
país. “Té la força d’un espe-
tec en sordina”, segons l’es-
criptor João Antônio. Què
es pot esperar d’un poeta
que declara que per al que
ell serveix és per escorre’s
amb les paraules? Gràcia
verbal. L’antologia Riba del
dessemblat, que aplega po-
emes d’onze dels seus re-
culls, és una bona mostra
del quefer poètic d’un

poeta que va créixer jugant
a l’eixida de casa seva, en-
voltat de totes les coses de-
simportants –es podria
afirmar que Manoel de
Barros és el poeta del pre-
fix des–, com ara formi-
gues, cargolins i sanglan-
tanes –l’auge del terra i de
l’ínfim–, que marcarien la
seva vida i obra: “Les coses
sense importància són
béns de poesia”, diu. La
seva “gramàtica expositiva

del terra” (per fer servir el
títol que va donar, l’any
1966, a la seva poesia com-
pleta fins aleshores) recol-
za en “descomportaments
semàntics”: “Vaig llegir un
cop que la tasca més legíti-
ma de la poesia és la de
confondre el sentit de les
paraules”, afirma.

Traduïda a set mans, no tots
els dits, però, saben tocar
prou bé. Es podria arribar a
creure que traduir del por-
tuguès no té cap misteri i
està a l’abast de qualsevol,
però quan es gira, per posar
tan sols un exemple (p.
117), apenas per a penes
(en comptes de per només),
a un li vénen ganes, sense
cap afany de perepunyetis-
me crític, de recordar la
mare d’en Tano quan era gi-
tano. O de recomanar la
consulta al diccionari (l’Au-
rélio o el Houaiss) quan sap
que “na geral” (p. 16) no vol
pas dir en general (que
seria em geral), sinó que
més aviat té a veure amb la
frase feta dar uma geral
(que es podria traduir per
fer dissabte). “La poesia és
una gràcia verbal”, diu el
poeta. Traduir-ne, també.

L’autor no tan sols ens
acosta a les figures de Hei-
senberg, Bohr i Einstein,
sinó que, a més, anant més
enllà de la visió que corres-
pondria a una estricta his-
tòria de la ciència, ens mos-
tra les relacions de la física
amb les arts i la política.
L’obra també documenta la
convergència entre ciència

amb el premi de creació li-
terària atorgat per Enciclo-
pèdia Catalana, Rates és,
d’entrada, un llibre manyós,
despert i astut protagonit-
zat per un catalanista de
missa detingut l’any 1960
pels fets del Palau. La no-
vel·la es concentra en l’esta-
da de G. Mora als calabossos
de la comissaria de Via La-
ietana, on, entre pallissa i
pallissa, rep la visita d’una
rata grassa, un ratpenat
que es fa dir oreneta de nit i
un corb. Els tres animals el
faran volar a través de Bar-
celona i a través del temps
per ensenyar-li el que ha
estat, el que serà i el que pot
arribar a ser la ciutat, el país
i la seva vida.

Clarament inspirat en els
tres esperits d’Una cançó
nadalenca, de Charles Dic-
kens, l’obra de l’autor cata-

là articula el seu pilar i llom
a partir del clàssic de l’autor
anglès.

Manel Zabala, que segu-
rament sap que no és senzill
escriure amb senzillesa, no
abandona en aquesta ocasió
la prosa nua, pelada, descar-
nada amb què es va donar a
conèixer amb Ieu savi un
conte i Massa cafè; ni tam-
poc la crítica social i l’humor
negre, que en aquest cas van
a càrrec dels lúcids animals
que comaregen, murmu-
ren, desaproven i critique-
gen el Fòrum, la Caixa, els
socialistes de dretes i la clas-
se política en general.

Rates és una faula satíri-
ca en què trobem intacte el
cabdal d’humor sorneguer
que ha convertit l’autor en
cap visible d’un projecte lite-
rari singular format de ma-
terials poc convencionals.

Manoel de Barros. SP

Santiago Riera i Tuèbols. FRANCESC MELCION

i tècnica, així com la pro-
gressiva conversió de la ci-
ència en l’actual macroor-
ganització que, pel que fa
als grans projectes, tan sols
l’Estat és capaç d’organit-
zar i gestionar, tal com San-
tiago Riera constata en
aquest llibre quan analitza
el projecte de construcció
de la bomba atòmica.


