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Assaig
Viure per viure
Bestiari
Joan Fuster
Universitat de València
València, 2005

M. Veloy Planas

La Universitat de Va-
lència edita ara dos
llibres que ens recor-

den fins a quin punt és
ampli, ric i vigent el llegat
de Joan Fuster. El primer,
Viure per viure, recupera,
traduïts al català, els dotze
articles que Fuster va pu-
blicar al diari madrileny El
País entre el 1979 i el
1982. Amb sintaxi clara i
raonaments meditats, amb
un humor sovint càustic i
una lucidesa gairebé lírica,
Fuster dibuixa en aquests
articles un retrat dels anys
de la Transició més centrat
en l’aspecte humà i social

que no pas en les picabara-
lles polítiques, les logomà-
quies respecte de les quals
l’autor es mostra decebut.
Així, sense abandonar mai
el rigor intel·lectual (Histò-
ries de paraules n’és un
bon exemple), Fuster sap
ser corrosiu amb “l’estupi-
desa administrativa” que
és “l’Espanya de les auto-
nomies” (constituïda per la
dreta franquista del “visi-
gòtic” Fraga i una esquerra
que, allunyada de l’anàlisi
marxista, ha sofert un
“desarmament verbal –i
conceptual–” que l’ha tor-
nada “ximple”), però alho-
ra sap comprendre qui són
les “víctimes” (els pobres,
els immigrants) i roman-
dre atent al subsòl d’uns
costums que, malgrat
haver-se relaxat amb l’arri-
bada de la democràcia,
trasllueixen que el país “no
ha deixat de ser catòlic”.

El segon llibre de Fuster
que, complementant la re-

marcable actualitat dels
seus escrits periodístics, ha
editat la Universitat de Va-
lència és Bestiari, un recull
inèdit de noranta-dos peces
d’un gènere, el de l’aforis-
me, que, segons confessava
el mateix autor, havia esde-
vingut per a ell una rutina
entranyable. Articulats a
partir de la fórmula de la
paròdia humorística que
vol capgirar la tradició mo-
ralista dels bestiaris clàs-
sics, aquests aforismes ar-
relen en la sensibilitat poè-
tica i l’esperit iconoclasta
de Fuster, una combinació
que ens regala des d’imat-
ges surreals (“Nietzsche
meditava davant un aqua-
ri”), fins a sentències d’un
existencialisme irònic
(“Nàixer és alarmant”),
passant per divertits mi-
crorelats com aquest: “I, or-
gullosament, en el plat, es
deixaven menjar. «Som co-
mestibles! Som comesti-
bles!»”. No se’l perdin.

Crítica

Poesia
Versos de Suabia
Carlos Pujol
Pre-Textos. València, 2005

Jordi Llavina

De la poesia de Car-
los Pujol, eminent
traductor i home
de lletres, n’admi-

ro sobretot la contenció i
aquella seva precisa pintu-
ra d’interiors. En el llibre
anterior això encara es feia
molt més palès, pels seus co-
mentaris lírics a la pintura
de Vermeer. Pujol no acos-
tuma a titular els seus poe-
mes, que d’aquesta manera
solen estructurar, per a
cada llibre, llargues suites.

En aquest cas, l’avinente-
sa de fer una estada a Suà-
bia per raons familiars ser-
veix per reflexionar sobre el
temps i les seves estacions.
Sense amargor, sense acri-
tud (i vet aquí una certa no-
vetat, perquè s’acostuma a
donar per descomptat que
els lírics denigrin el pas del
temps): el poeta paladeja el
“punto de sazón” de l’edat, i
és conscient que “el tiempo
nos da fuerza, como al
vino”. Per tant, en resulta
una reflexió que no identifi-
ca viure amb derrota, sinó
més aviat amb enriquiment.
El poeta dialoga –en la me-
sura que ho fan els poetes:

El país de Hölderlin

Fuster, comestible

Ara els Romanov

Carlos Pujol, amb Posadas i Gimferrer. FRANCESC MELCION

Estacions i càntics
Poesia
Estacions, poemes
de les dinasties
Tang i Song
Shi Bo
Traducció de Núria Periago
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005

Roger Costa-Pau

En referència a la cul-
tura tradicional xi-
nesa, l’escriptor, tra-

ductor i cal·lígraf xinès Shi
Bo parla dels poemes an-
tics i de la cal·ligrafia com

dues de les joies enormes
que lluen amb una llum
pròpia i incombustible des
de temps immemorables.
Amb l’èxit de cinc reedici-
ons a l’Estat francès des de
la seva primera publicació,
el 2002, Estacions, poemes
de les dinasties Tang i
Song arriba a les nostres lli-
breries amb una curosa
versió catalana de Núria
Periago i de mans de Publi-
cacions de l’Abadia de
Montserrat, amb una edi-
ció que inclou al costat de
cada poema una il·lustració
cal·ligràfica d’una o més pa-
raules feta pel mateix Shi

Bo. L’antologia és generosa
en el temps, per bé que es-
tructurada a partir de la cli-
matologia, física i espiritu-
al, de les quatre estacions:
poemes dels grans cultiva-
dors de l’expressió lírica
–des de Zu Yong (699-
746?) i Li Jing (916-961)
fins a Su Shi (1037-1101) i
Yang Wanli (1127-1206)–
i el testimoni viu, també,
d’una cultura abrusant jus-
tament per la seva grandà-
ria i la seva lluminositat.
En conjunt, una tria per a
un gust refinat, apte per a
tot públic; com més ex-
tens, millor.

Narrativa
La profecia Romanov
Steve Berry
Traducció d’Eduard Castanyo
i Mònica Abad
Columna. Barcelona, 2005

Joan Agut

D’uns quants anys
ençà la indústria
editorial s’ha vist

sacsejada pels best sellers de
misteri, pretesament histò-
rics, que s’endinsen en els
enigmes ocults del passat i
que es proposen revelar as-
pectes poc coneguts de
temps pretèrits. La novel·la
més emblemàtica d’aquest
nou gènere és El codi Da
Vinci, de Dan Brown, expo-
nent d’una literatura medi-
ocre que ha aconseguit mili-
ons de lectors. Darrere
d’aquest llibre, a la percaça
de l’èxit, avui podem cons-
tatar que a qualsevol llibre-
ria de qualsevol país del
món hi ha una pila de can-
didats a copsar l’atenció del
lector poc exigent.

La profecia Romanov,
de Steve Berry (Atlanta,
1955), se suma a aquest
corrent. La novel·la de
Berry parteix del suposat
misteri que en la inhuma-
ció de la família del tsar Ni-
colau II, el 1991, entre les
restes hi mancaven els ca-
dàvers de dos dels seus fills.
Aquest fet permet a l’autor
fer intervenir un advocat

nord-americà en la investi-
gació del cas entre misteri-
osos assassins que s’hi opo-
sen. L’enigmàtica figura de
Rasputin, l’etapa tsarista i
la mateixa Mare Rússia es-
taran implicades en la in-
vestigació.

La profecia Romanov
ha estat durant mesos a
les llistes dels llibres més
venuts de diversos diaris
nord-americans, entre els
quals The New York
Times, i el llibre s’ha tra-
duït a una colla d’idiomes.
La crítica i els lectors han
celebrat el rigor, el clima
de suspens i l’ambientació
històrica i actual d’aquest
thriller històric amb ca-
racterístiques de guió ci-
nematogràfic.

Steve Berry és autor de la
novel·la The Amber Room,
que va tenir un notable
èxit. Berry és advocat de
professió i es dedica a es-
criure des del 1990. La
seva tercera novel·la, The
Third Secret, publicada el
2005, l’editarà Columna
pròximament.

La Universitat de València ha editat dos llibres de Joan Fuster. RAFA GIL / EL TEMPS

és a dir, monologa– amb les
ombres, els arbres, els àn-
gels i els espectres. El gest
furiós del temps queda neu-
tralitzat en la senzilla dicció
dels versos: qüestió d’acti-
tud. “Yo soy de poco hablar,
por eso escribo”: però el fet
és que si el que s’escriu és
poesia, i encara de la mena
que practica l’autor –poesia
lírica en la seva màxima ex-
pressió–, no hi ha possibili-
tat d’intersecció amb el llen-
guatge oral.

Versos suabis que convi-
den a buscar una saviesa
que es basa més aviat en la
intuïció. El bon poema “so-
lamente ilumina lo sabido
/ con humildes palabras”.
I la pretesa consciència
d’un nen –encara que sigui
un nen germànic– es fa la
següent consideració da-
vant la figura de l’avi:
“Debes de ser tan viejo
como el mundo, / de ahí
que sepas de la vida / lo
mismo que sé yo”.

Steve Berry. SP


