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Narrativa
La ciutat en flames
Agustí Segarra
Premi Joaquim Amat-Piniella
Columna. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

F ilòsof i escriptor, Agus-
tí Segarra (Barcelona,
1945) ha publicat

obres en el camp de l’assaig,
la filosofia política i la història
del pensament. Segarra,
però, també ha estat autor de
les novel·les Refugi entre boi-
res, La vall dels Forcats i El
bosc subterrani. Ara ens pre-
senta el seu darrer títol, La
ciutat en flames, una novel·la
històrica situada en la Barce-
lona convulsa, socialment i

políticament, de finals del
segle XIX i principis del XX.

Amb la voluntat d’explorar
els límits de l’ambició, Segar-
ra dibuixa un protagonista
d’origen humil, en Nil Riera,
que, en els anys que trans-
corren entre la bomba al
Liceu el 1893 i l’inici de la
dictadura franquista el 1939,
es decanta per una carrera
cap a l’ascens social que el
durà des d’un pudent i humit
magatzem de gra situat en
ple Casc Antic barceloní fins
a ocupar el despatx de l’amo
de la fàbrica on un dia va en-
trar de mosso. Però el desen-
llaç de la Guerra Civil s’ocu-
parà de deixar ben clar qui
són els guanyadors i qui els
vençuts.

A més d’una història pu-
nyent sobre les vicissituds

d’un jove encegat pel desig
de prosperar, el llibre és
també el retrat d’una ciutat
i d’un país que no acaben de
trobar la pau. L’hegemonia
política de la Lliga Regiona-
lista, la Setmana Tràgica i
les seves conseqüències, les
discrepàncies entre aliadò-
fils i germanòfils, els anys
del pistolerisme i l’assassi-
nat del Noi del Sucre, són el
teló de fons dels intents d’en
Nil de fer-se un lloc entre les
classes benestants.

Amb una prosa rica, una
trama complexa i una es-
tructura narrativa ben tra-
vada, el llibre captura el lec-
tor i li ofereix una lectura
gratificant i amena sobre uns
episodis clau de la història de
Catalunya.

Crítica

Poesia
Illes
Joan Casas
Fotografies de Carles Fargas
Arola Editors
Barcelona, 2006

D. Sam Abrams

Sovint em pre-
gunto de quin
pa fa rosegons la
literatura cata-

lana quan relega a una
posició marginal escrip-
tors de la talla del poeta,
dramaturg, narrador i
traductor Joan Casas.
Tan sobrades van les lle-
tres catalanes que es
poden permetre el luxe
de silenciar autors tan
polivalents, vigorosos i
actuals com Casas?

Eliot asseverava en una
prosa crítica del 1944
que el fet de trobar un
sol poema extraordinari
a l’obra d’un autor ens
obliga a llegir amb cura
tota la resta de la seva
producció. Aquest és
ben bé el cas del poema
Feliç qui, com Ulisses,
una intel·ligent i esti-
mulant reposta a Itaca,
de Kavafis, del nou lli-
bre, Illes, de Joan Casas.
I no és pas l’únic cas en
tot el llibre, perquè per
una altra banda ensope-
guem amb poemes com
ara Tot es nodreix d’un
deler i Morir tants cops
com calgui.

Els 28 poemes d’Illes
estan editats per Arola a

la bellíssima col·lecció
La imatge que parla,
acompanyats de les pro-
digioses fotografies en
color de Carles Fargas.
Casas és un poeta vital i
Illes escenifica a la per-
fecció el drama interior
de tot vitalista, que
oscil·la, eternament es-
cindit, entre les dues op-
cions de viure intensa-
ment i directament el
moment a través dels
sentits i les emocions o
d’aprofundir en el pre-
sent a través de la raó i
la consciència des d’una
certa distància.

Per una banda, Casas
vol la realitat immedia-
ta sense adulteracions,
“things as they are”
(“les coses tal com

són”), que deia Wallace
Stevens. Però, per una
altra banda, el poeta sap
que està condemnat a
trobar insuficient la re-
alitat immediata sense
l’exercici de la conscièn-
cia moral i intel·lectual.

Al final el poeta arriba
a assolir un equilibri
tens entre les dues al-
ternatives, de manera
que els poemes són lliu-
res, sensorials, directes
i lírics, i, al mateix
temps, dramàtics, refle-
xius i profunds.

A més, els poemes,
tot i les diferències indi-
viduals de to i de forma,
encaixen tan bé entre si,
que semblen com frag-
ments d’una sola medi-
tació sostinguda.

Tot es nodreix
d’un deler!

Vençut entre vençuts

Moments estel·lars de Catalunya

Un niuet de haikús
Poesia
L’àncora i l’instant
Xavier Macià, Pere Pena
i Valentí Ribes
Premi Joan Teixidó de poesia Ciutat
d’Olot. Haikús en línia 2005
Viena. Barcelona, 2006

Gemma Casamajó

El lector, en un primer
esguard, se’n fia. I un
cop ha llegit els pri-

mers haikús ja confia plena-
ment en aquest niuet de po-
emes breus escrits per Xavi-
er Macià, Pere Pena i Valentí
Ribes i guardonats amb el
premi de poesia Joan Teixidó
de la Ciutat d’Olot en la mo-
dalitat Haikús en línia 2005.
El niuet, editat per Viena
sota el títol L’àncora i l’ins-
tant, no té cap falla ni cap

mal, cap repèl, en definitiva;
ans al contrari, té mèrits i
virtuts com ara la modera-
ció, el recolliment, la delica-
desa i la cura.

Mallarmé va dir que cap
paraula supèrflua no té lloc
en el poema. Aquesta màxi-
ma que afecta tota la lírica,
creix i es fa gran en un gène-
re tan sintètic com el haikú,
un gènere de tradició orien-
tal concebut per Matsuo
Basho que Occident va rebre
amb cert retard però davant
del qual la nostra tradició va
quedar fascinada.

Avui, tant Macià com
Pena i Ribes es fan al gènere,
li fan justícia alhora que el
fan seu. Se sotmeten, tots
tres, a les seves 17 síl·labes
distribuïdes i esglaonades en
tres versos de 5, 7 i 5
síl·labes fòniques respectiva-
ment. Clausuren un món en

què la natura hi té un paper
preeminent –les aus, per
exemple, baten les ales lliu-
rement en els haikús de Pere
Pena–. I, finalment, tots tres
depuren els mitjans expres-
sius per tal d’elaborar tres
versos amb predomini de la
sensació per damunt del ra-
onament. “Vas dir que l’aire
/ fecundaria els boscos. /
Però, i els homes?”.

Si la poesia converteix l’el·lipsi
en un dels seus vèrtexs se-
màntics, el haikú encara ac-
centua més aquesta caracte-
rística. En ell tot és al·ludit i
precisament en el lector de
L’ancora i l’instant recau
tota la responsabilitat de fer
llum i fer sentit a aquests 21
haikús, alguns dels quals
s’acomodaran i faran niu,
sens dubte, en algun indret
de la seva memòria.

Assaig
Grans moments de la
història de Catalunya
Diversos autors
Editorial Base
Barcelona, 2006

Ferran Aisa

Grans moments de la
història de Catalu-
nya és un recull, co-

ordinat per l’historiador
JosepMariaFigueres,enquè
han participat Jaume Sobre-
qués iCallicó,SantiagoRiera
i Tuèbols, Albert Balcells,
Josep M. Roig i Rosich, Ans-
cari Manuel Mundó, Enrique
Ruiz-Domènec, Antoni
Simon i Tarrés, Rossend Ca-

sanova, Francesc Roca i
Mercè Morales. Tots emi-
nentscatedràtics,professors
o investigadors.

El resultat és un assaig
en què s’analitzen i es pre-
senten els moments histò-
rics estel·lars de la política,
la cultura, la ciència i la vida
social de Catalunya. I tot
això es fa des d’un punt de
vista sincer, amè i planer,
amb la intenció d’apropar la
història de Catalunya al lec-
tor en forma de manual.

Els diversos episodis nar-
ren temes concrets de la his-
tòria, com per exemple els
orígensdeCatalunya, l’època
de Jaume I, l’Onze de Se-
tembre, l’Ictíneo de Narcís
Monturiol i la construcció de
la Casa Milà, de Gaudí.

També s’analitzen els
fets polítics més contempo-
ranis, com ara la Manco-
munitat, la Generalitat re-
publicana, la Guerra Civil a
Catalunya, l’actuació de
Pau Casals a l’ONU i la re-
cuperació de les instituci-
ons democràtiques.

Josep Maria Figueres, a la in-
troducció, escriu: “Els
grans moments de la histò-
ria de Catalunya han estat
víctimes durant molts anys
–segles diria–, d’una políti-
ca dissortada i constant
que n’ha dificultat la trans-
missió i la coneixença.
Massa sovint ens recreem
en la negativitat mentre
marginem l’èpica de tons
més positius. [...] Aquesta

obra respon, per tant, a un
senzill exercici de respon-
sabilitat: els historiadors no
podem fer només la nostra
recerca especialitzada, allò
que ens plau, captiva i mo-
tiva, sinó que també hem
de treballar per acostar a la
ciutadania el coneixement
de l’ahir”.

El lector d’aquest llibre
gaudirà d’un viatge a tra-
vés de les fites més repre-
sentatives d’un país que
sempre ha sabut resistir-
se als que li han negat el
dret a l’existència. Això és
precisament el que ha
aconseguit Grans mo-
ments de la història de Ca-
talunya, ajudar al procés
de reflexió sobre la nostra
identitat. Pati interior de la Casa Milà, de Gaudí. XAVIER BERTRAL

Una de les fotografies de Carles Fargas. AROLA


