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Joc nou

Poesia i viatges

S
om el que llegim i
tenim el que
vivim: així comen-
ça un llibre, una
joia de llibre, com

diuen els anglesos dels llibres
rars, sorprenents, preciosos
(a gem of a book), i segueix
dient que per això empre-
nem viatges que altres ja han
dut a terme abans, per això
volem gaudir dels mateixos
indrets, d’idèntiques passe-
jades. No ens val la Grècia
contada, la volem habitar. El
llibre és Un cor grec, subtitu-
lat Memòria i notes d’un vi-
atge, de Susanna Rafart, ben
editat per Angle Editorial.

El pretext és un creuer pel
Mediterrani organitzat l’any
1933 per a estudiants uni-
versitaris, entre els quals hi
ha Salvador Espriu, Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, J. Vi-
cens Vives... i altres. Un grup
de joves amb professors com
ara Lluís Pericot i Guillem
Díaz Plaja. Però el viatge,
com sempre, és una excusa
perquè de seguida ens tro-
bem amb notes sobre l’edu-
cació i lectures, l’ofici d’es-
criure, el geni de Víctor
Hugo, la judaïcitat de Barto-
meu Fiol i la grecitat de
Maria Àngels Anglada, la sen-
sualitat oriental de Manuel
Forcano, la pintura de Dela-
croix i Turner, la creació
d’una biblioteca personal,
aforismes..., i les illes i el pai-
satge grec, en una mena de
llibre d’hores, de breviari
moral, de quadern de viatge
o de memòries, com vulgueu.

El llibre em recordava, tot
llegint-lo, moltes obres de
Pascal Quignard, tant per la
forma breu de les entrades

amanit amb notes autènti-
ques, joc literari... El llibre
narra els darrers dies del
gran poeta alexandrí, vist i
visitat per Tommaso Mari-
netti, cap dels futuristes ita-
lians, admirador de Mussoli-
ni entre altres coses, i les
converses que van tenir tots
dos homes sobre literatura i
política. El truc és que el
poeta no pot parlar per culpa
d’una traqueotomia i només
pot escriure algunes frases, i
així l’autor salva la versem-

Susanna Rafart, amb ‘Un cor grec’, i Filippos Filippou, amb ‘Els darrers dies
de Konstandinos Kavafis’, ens transporten fins a Grècia ● Emili Teixidor

Són per a l’estiu, les seve-
res disciplines de l’espe-
rit? Hi ha visions pro-
fundes de l’existència

en aquesta decisió: si el lleure és
temps per alleugerir-s’hi i con-
sumir oci lleuger d’entreteni-
ment,esbarjo irelax,obéalcon-
trari, només en aquest efímer
període de tranquil·litat, quie-
tud i silenci –si un se’ls busca,
esclar– és possible encarar les
qüestions profundes i comple-

xes de la filosofia, de l’art, de
l’existència mateixa, una cosa
que a la majoria dels mortals
se’ns faria insostenible barreja-
da amb les preocupacions de la
feina i la vida quotidiana.

La qüestió té dos vessants,
en el fons dues cares de la ma-
teixa moneda: com encarem la
vida i quina consideració ens
mereixen les fascinants aven-
tures de l’esperit, en primer
lloc la ciència.

Per descomptat, ara no em
decantaré. Si algun amable lec-
tor m’ha fet la gentilesa de se-
guir-me en aquesta secció ja
s’imaginarà per on tiraria.
Només una consideració: po-
ques coses tret de la vida ma-
teixa són tan excitants com les
formes extremes de l’art i de la
filosofia, i com més dures, més
en són. Només des d’una pro-
funda llosqueria un s’hi pot
avorrir.

A l’estiu,
el lleure és
temps per
consumir
oci lleuger,
esbarjo
i relax?

Illes perdudes

El poeta Konstandinos Kavafis. ARXIU

Miquel
de Palol

Per fer
a l’estiu

blança de la situació. A la
cambra del poeta moribund
s’hi retroben amics i admira-
dors com ara Nikos Kazand-
zakis, que vol ajudar-lo a gua-
nyar el Nobel, E.M. Forster,
Giuseppe Ungaretti, la bar-
celonina Àurea de Sarrà,
que va morir el 1975, una
ballarina condecorada pel
dictador Pàngalos, un tema
pròxim i fascinant..., i altres
que només són evocats, com
Maiakovski.

Al llarg del llibre, una nou-
velle, perquè és difícil man-
tenir una ficció tan arrisca-
da més de 150 pàgines, hi
desfilen o bé es parla d’altres
poetes grecs desconeguts
entre nosaltres, excepte per
professors com ara Carles
Miralles, Manuel Forcano i
Susanna Rafart, o pels mal-
aguanyats Maria Àngels An-
glada i Alexis Eudald Solà...
Lafiguraevanescent,comun
fantasma, de Kavafis s’esca-
pa de les pàgines de l’obra pe-
rò hi deixa una aroma inter-
na, com l’olor punyent dels
mercats o basars de les peti-
tes ciutats mediterrànies.

L’autor confessa, al final, que
s’ha inspirat en obres com
ara Els darrers dies d’Em-
manuel Kant, de Thomas
de Quincey; Els tres darrers
dies de Fernando Pessoa,
de Tabucci; Els darrers dies
de Baudelaire, de Bernard
Henry-Levy, i fins i tot en
Com et pot canviar la vida
Marcel Proust i Einstein en-
amorat. I després de llegir
aquesta confessió, ens el
creiem molt més, ens con-
vencem que tot és veritat.
Veritat literària.

la peça amorosa incompleta,
cap al braç nu”. Agilitat, fra-
gilitat, delicadesa..., com un
trencadís de Gaudí aplicat a
la literatura.

Un altre llibre sorprenent és
Els darrers dies de Konstan-
dinos Kavafis, de l’escriptor
grec Filippos Filippou, publi-
cat per Pagès Editors. Evo-
cació, novel·la, retall d’histò-
ria literària, reconstrucció
de mons perduts, reflexions
crítiques, fals document

com per la il·luminació sobre
detalls del món clàssic grec i
llatí, fins que cap al final,
quan l’autora parla de com
hem de llegir la poesia de Biel
Mesquida,dónaunadefinició
molt exacta de l’obra que
tenim a les mans. Llegir, diu,
“a partir de la conscient in-
tenció de fragmentació, en
els mosaics incomplets de
mons literaris tals com els de
Pascal Quignard [...] per ac-
celerar el nostre camp de
partícules cap al detall, cap a

El llibre
de Rafart em
recorda moltes
obres de Pascal
Quignard

La poeta i narradora Susanna Rafart. JOSEP LOSADA


