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Assaig
Compromís polític i
sentit cristià
Joan Rigol
Edicions 62. Barcelona, 2006

Xavier Filella

Joan Rigol, militant
d’UDC, exconseller de
Treball i Cultura en els

anys 80 i president del Par-
lament de Catalunya entre
el 1999 i el 2003, presenta a
Compromís polític i sentit
cristià una oportuna refle-
xió sobre els límits de la po-
lítica contemporània. L’obra
combina una rigorosa argu-
mentació teòrica, sempre
avalada per extenses refe-
rències als autors més actu-
als, amb l’experiència políti-
ca del seu autor. Desfilen per
la primera part d’aquest
volum algunes de les qüesti-
ons que defineixen el mo-

Crítica

Narrativa
Acadèmia Kalahari de
Mecanografia per a
Homes
Alexander McCall Smith
Traducció Maria Roura
La Campana. Barcelona, 2005

Joan Agut

La República de Bot-
swana és un petit
Estat de l’Àfrica me-
ridional sense sorti-

da al mar. El país presenta el
gran desert de Kalahari, on
es diu que va començar la
humanitat. Angola, Zàmbia,
Zimbawe, Namíbia i la Re-
pública de Sud-àfrica són els
seus veïns. Botswana no
acostuma a ser notícia peri-
odística atesa la seva estabi-
litat política i la relativa po-
bresa resignada de la seva
població. Els flagells de la
guerra, la misèria extrema i
la plaga de la sida són dra-
mes que es desenvolupen en
altres escenaris africans.

Tenim la impressió que
entre aquesta realitat objec-
tiva del país i la que ens des-
criu McCall hi ha un abisme,
perquè el professor d’Edim-
burg ens mostra un món
amable sense conflictes soci-
als, en què els protagonistes
són cordials i simpàtics.

Acadèmia Kalahari de
Mecanografia per a Homes
és el quart lliurament de la
sèrie protagonitzada per la
detectiva Mma Ramotswe,
que ha tingut un cert èxit in-

La cara amable
d’Àfrica

Una visió cristiana
de la política

Desgràcies imparables

Alexander McCall Smith. JUDA NGWENYA / REUTERS

Un buit imperdonable
Poesia
Obra poètica
Joan Llacuna i Carbonell
Edició a cura de Jaume Farrés
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005

D. Sam Abrams

La iniciativa més im-
portant que ha sortit
de la celebració del

centenari del naixement del
poeta Joan Llacuna és la pu-
blicació del volum titulat,
amb precisió científica, Obra
completa, a cura de Jaume
Farrés i Cobeta. L’aparició
d’aquesta edició és una notí-
cia de primera magnitud per
a la literatura catalana.

L’edició omple un buit im-
perdonable (fa 31 anys que
va morir Llacuna!) que ens
permetrà llegir a fons aquest

Narrativa
Sota la llei de Murphy
Agustí Franch
Premi Ciutat de Badalona 2005
Columna. Barcelona, 2005

Anna Tomàs

Si una cosa va ma-
lament, encara
pot empitjorar”,

afirma l’anomenada llei
de Murphy. No hi ha dubte:
les males ratxes són com
l’efecte dòmino: cau una
peça i es desencadenen,
una rere l’altra, un seguit
de desgràcies imparables.
El dramaturg i escriptor
Agustí Franch (Manresa,
1976) ens demostra la cer-

titud d’aquesta creença po-
pular en una història hila-
rant plena d’accidents, xan-
tatges, problemes amoro-
sos i dilemes de feina.

L’Enric és un paio sim-
pàtic que té la sort de
poder-se considerar nor-
mal. Té un germà, el Joan
Ramon, advocat voraç i fe-
rotge, de qui no es pot dir
pas el mateix i que viu sota
les imposicions de l’èxit. I
una obsessió, la Mireia, na-
turista altruista i angelical
a la qual portarà als jutjats
acusant-la de provocar ac-
cidents de trànsit amb el
seu somriure meravellós.
Ara bé, abans que es cone-
gui la sentència, l’Enric i la
Mireia viuran una curiosa i
estrambòtica història d’a-

mor amanida per la pre-
sència de veïns imperti-
nents, gats amb les ungles
llargues, mares que volen el
millor per als seus fills,
pares que no són el que
semblen i, fins i tot, una
plaga de senyores amb ar-
trosi, aparells auditius, sa-
bates ortopèdiques i faixes
de color carn.

Amb una trama que
pren camins inimagina-
bles, un abundant i cuidat
ús del diàleg i una comicitat
que no peca d’histriònica ni
forçada en cap moment,
Sota la llei de Murphy és
una lectura més que reco-
manable que tant de bo
contribueixi a la recupera-
ció de la tradició catalana
de la novel·la d’humor.

ment polític actual, des de la
progressiva distància entre
política i societat i el predo-
mini de l’economia sobre
l’ètica fins a la imprescindi-
ble regeneració de la política
i les conseqüències de l’indi-
vidualisme.

Probablement aquesta és
la preocupació que millor de-
fineix el pensament que
Rigol desplega al llarg de tot
el volum. Reprenent argu-
ments del personalisme i del
comunitarisme, l’assagista
defensa que l’individu ne-
cessita la comunitat per des-
envolupar-se plenament i
advoca per un treball polític
continuat per fer emergir en
la societat els valors convi-
vencials que permetin aglu-
tinar-la solidàriament.

En el segon bloc d’aquest
volum, Rigol emprèn una
defensa de la consciència de
ser persona des de la parti-
cular perspectiva del cristi-
anisme. En aquest sentit,

L’assagista i polític Joan Rigol. XAVIER BERTRAL

ternacional. El conjunt de
novel·les integra, a més de
l’obra esmentada, La prime-
ra Agència de Dones Detec-
tives, Llàgrimes de Girafa i
Lliçons per a noies guapes,
publicades per La Campana.

Tota l’acció de la novel·la
gira entorn de la vida quoti-
diana de Mma Ramotswe i
Mma Makutsi, sòcies a
l’agència de detectives i
companyes de treball en al-
tres instàncies. Com els pols
d’un imant, les dues dones
atrauen un seguit de perso-

natges secundaris que van
configurant la realitat de les
seves vides. La simpatia,
l’enginy i la saviesa ancestral
de les dues amigues acaben
de fer la resta. I tot plegat
sense dramatismes, amb la
dosi justa d’ironia i la bon-
homia com una fórmula uni-
versal d’anar pel món.

AcadèmiaKalaharideMe-
canografia per a Homes és,
per sobre de tot, un llibre sim-
pàtic, de lectura plaent, que
s’ingereix amb una gran faci-
litat,comunamenja lleugera.

l’obra ofereix una mirada
transcendent sobre la per-
sona humana, en què l’assa-
gista subratlla tant les in-
salvables contradiccions
–volem, però no sempre
podem– com la irrenuncia-
ble ànsia de llibertat que
l’assagista fa arrelar en el
missatge evangèlic.

El tercer bloc de l’obra dóna
pas a una exhaustiva anàli-
si de les tensions que tra-
vessen la nostra societat i
que acaben de precisar
l’estil respectuós i com-
prensiu amb l’altre que ha
definit la llarga activitat po-
lítica de Joan Rigol. No en
va, durant la seva gestió
com a conseller de Cultura
es va produir l’únic intent
–¿se’n recorden del pacte
cultural?– d’aproximar el
món convergent i el món
socialista que, des d’un
cantó o l’altre, hi ha hagut
en aquest país.

“

poeta tan delicat i extraordi-
nari com marginat i oblidat.
Amb rigor, Farrés ha esta-
blert un text base de tota la
producció en vers i prosa que
Llacuna va donar per bona, i,
almarge,hadibuixatunajus-
tat perfil de la figura humana
i literària del poeta i ha afegit
una llarga sèrie de notes que
ajuden a interpretar els tex-
tos. I com a torna, el curador
ens regala una bona biblio-
grafia de i sobre l’obra i un
apèndix documental.

L’obra de Llacuna forma
part d’una tendència desta-
cada dins les avantguardes a
Catalunya, una tendència
que va de Salvat a Ràfols-Ca-
samada, passant per Sàn-
chez-Juan i Rosselló-Pòrcel,
i consta d’una insòlita barre-
ja d’elements clàssics, popu-
lars i experimentals al servei
d’un intent de conservar un
món primigeni d’innocència,

de puresa i de resposta im-
mediata i profunda davant la
realitat. Una mena d’avant-
guarda naïf.

Ara no hi haurà cap excusa per
continuar bandejant Llacu-
na perquè finalment tenim a
l’abast en un sol volum tota
la seva producció, acompa-
nyada de les eines necessàri-
es per acostar-nos-hi. Llacu-
na ha estat allunyat del cen-
tre del cànon poètic tres
cops en mig segle. Primera-
ment perquè no encaixava
amb els valors conservadors
de la poesia de la primera
postguerra, després perquè
no sintonitzava amb el rea-
lisme social dels anys 60 i fi-
nalment perquè des de la
Transició s’ha produït una
manipulació del cànon poè-
tic amb la finalitat de despla-
çar l’avantguardisme a la pe-
rifèria de la tradició.


