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Poesia
Immunitats
Montserrat Rodés
CCG Edicions. Girona, 2006

Xènia Dyakonova

Què és el talent? Per als
hebreus antics era
només una moneda,

susceptible de ser enterrada
per qui no sabia aprofitar-la.
Avui dia, per als europeus és
una qualitat abstracta i inde-
finida,unelementvaluós,en-
vejable, d’una ment humana
privilegiada: allò que permet
a l’individu de fer bé alguna
cosa, sobretot intel·lectual o
artística. Per als russos, en
canvi, és una mena de divini-
tat que posseeixen només els
més selectes. Titllar algú de
talentós, en la meva llengua
natal, equival a dir que és un
favorit dels déus i de la inspi-
ració. És per això que el ta-
lent, en tant que ideal de
molts, es personifica fins al
punt d’atribuir-li una família.
El talent, en la imaginació in-
flamada dels romàntics mo-
derns, es converteix en el
germà petit del geni. A partir
d’aquí resulta entranyable el
proverbi rus: “La brevetat és
la germana del talent”.

Aquesta brevetat que no
admet supressions ni afegits
és una virtut innegable del
nou poemari de Montserrat
Rodés. Cada poema, d’una

Crítica

llargadaquevacil·laentredos
i sis versos, intenta conden-
sar una emoció puntual, rà-
pida com un llampec, o una
idea clara, amb la precisió i la
concisió d’un telegrama. De
vegades es tracta de versos
mésconceptuals,quegirenal
voltant d’una paraula clau,
marcada amb cursiva, per-
què el lector pugui posar l’ac-
cent en el lloc adequat. És un
procediment discutible: la
imposició de l’accent,
d’aquest protagonisme abso-
lut d’una paraula o un con-
cepte, oprimeix en part la lli-
bertat creativa del lector i
condiciona la seva interpre-
tació. Els que llegim poesia
sovint ens adonem que la
nostra manera de veure un
vers segurament no coinci-
deix amb la de l’autor. Però
en això radica la gràcia de la
relació que sorgeix entre el
poeta iel lector:peratreure’s,
més val que siguin contraris
o com a mínim diferents.

Altres poemes tenen com
a nucli un detall concret que
els fa més vius i substancials,
i no porten el segell domina-
dor de la cursiva. Són els que
aconsegueixen transmetre
una sensació: sigui d’amor,
de soledat o de la monotonia
provocada pel pas del temps.
Els millors constitueixen un
enorme museu de sensaci-
ons, expressades de manera
més o menys reeixida, en els
quals tots ens podem veure
reflectits.

Assaig
La verdad
de Agamenón
Javier Cercas
Tusquets. Barcelona, 2006

Josep Maria Ripoll

En general, les reco-
pilacions miscel·là-
nies de textos perio-
dístics d’escriptors

se solen veure com a obres
menors. Acostuma així a
oblidar-se que el periodisme
literari ha donat sovint pàgi-
nes memorables: les de
Larra, Pla i D’Ors en són
exemples emblemàtics, però
també les de Gimferrer i
Monzó. L’article periodístic
és un gènere fàcilment equi-
parable al conte o a la poesia
per la brevetat i la concisió, i
tan digne, difícil i meritori
com qualsevol altre.

Javier Cercas ha recopilat
aLa verdad de Agamenónal-
guns dels seus articles, publi-
cats sobretot a El País, però
no s’ha limitat a reunir-los,
sinó que els ha organitzat en
quatre parts, per afinitats:

Autobiografías recopila tex-
tos vinculats a experiències
personals, Cartas de batalla
contétextosmésomenyspo-
lèmics, els de Nuevos relatos
reales estan entre la crònica
i la narració i els de Los con-
temporáneos se centren en
escriptors diversos admirats
per l’autor. Finalment, un
conte tanca el llibre a mane-
ra d’epíleg. Els lectors habi-
tuals de Cercas hi retrobaran
moltes de les constants del
seu univers narratiu.

Per exemple, les novel·les
de l’autor sempre han tingut
el pòsit autobiogràfic que
apareix de forma tan directa
a la primera part d’aquest lli-
bre que, per cert, conté una
bella evocació d’Ibahernan-
do, la ciutat natal de Cercas i
l’única important en la seva
vida que no ha aparegut mai
a les seves novel·les.

Observem també les apas-
sionades defenses del gènere
novel·lístic a la segona part,
significatives en el cas d’un
escriptor a qui sovint s’ha
confós, d’una manera poc
matisada, amb el protagonis-
ta de les seves obres. És
aquesta segona part l’única

que se subdivideix en dos
apartats, Por la literatura i
Por la realidad, dos aspectes
que tan sovint es donen la
mà i juguen a confondre’s en
l’obra de Cercas, i és on
l’autor fa un repàs a la Guer-
ra Civil, la postguerra i l’actu-
alitat política, teló de fons de
SoldadosdeSalamina. Iaixò
no és tot: la tercera part en-
llaça amb el llibre Relatos re-
ales, de l’any 2000, una reco-
pilació d’articles. A l’última
part tenim una cartografia
incompleta dels gustos lite-
raris de Cercas, que inclouen
Borges, Vila-Matas, Quim
Monzó i Francisco Rico, del
qual fa un retrat memorable.
El conte final que dóna títol
al conjunt entronca amb
aquest univers juganer sem-
pre a mig camí de la ficció i la
realitat: si, per una banda,
ens torna el primer Cercas, el
del llibre de relats El móvil,
pel seu univers entre fantàs-
tic i quotidià, per l’altra hi és
evident el component auto-
biogràfic. Tot el llibre, doncs,
respon a les constants d’un
autor que ens parla sempre
de realitat i literatura des de
la veritat literària.

La veritat
de la literatura

Talent
i companyia

Montserrat Rodés ha publicat el poemari ‘Immunitats’. SP

Assaig
El repte de
la integració
Narcisisme, paranoia,
seducció i diglòssia en
la immigració
del nou mil·lenni
Antoni Corominas
Premi d’assaig Mancomunitat
de la Ribera Alta
Bromera. Alzira, 2006

Xavier Filella

Els trastorns de la per-
sonalitat descrits per
lapsicologiaserveixen

al psiquiatre Antoni Coromi-
nes per caracteritzar a El
repte de la immigració de-
terminades maneres de fer
dels grups socials davant
dels fenòmens migratoris.
L’autor tipifica en la primera
part de l’obra els principals
trastorns de la personalitat,
que abasten des del narcisis-
me i la paranoia fins a l’his-
trionisme. De la mà d’aquest
enfocament psicopatològic,

Corominas descriu l’arro-
gància i la supèrbia caracte-
rístiques del narcisisme, el
constant recel davant els al-
tres propi de la paranoia i la
vanitosa preocupació per
l’atenció i l’aparença de l’his-
trionisme. Actituds, totes
aquestes, que l’assagista res-
segueix detingudament en
l’actitud que les societats oc-
cidentals adopten quan
topen amb altres cultures.

L’autor també desplega
una extensa reflexió sobre
la pròpia identitat dels ca-

talans que concreta en una
decidida aposta per una ac-
titud oberta i dialogant amb
Espanya. No ens convé ins-
tal·lar-nos en una mena de
paranoia col·lectiva respec-
te al castellà, adverteix d’en-
trada Corominas . Tampoc,
adoptar un monolingüisme
que acabaria restant valors
al nostre bagatge cultural.
La seva opció passa, ras i
curt, per adoptar una iden-
titat híbrida que ens obri al
diàleg, l’aprenentatge i la
negociació.

Són els eixos que estruc-
turen la darrera part de
l’obra, on l’autor pren par-
tit per un pluralisme radi-
cal. No tan sols assumeix
que les mesures proteccio-
nistes davant la immigració
no són pertinents, sinó que
recalca que “si a algú perto-
ca començar a fer concessi-
ons és a l’amfitrió”. I con-
clou finalment: no podem
fer més o millor país sinó
fent nostres els valors de
l’obertura, el mestissatge i
la pluralitat cultural.

Obertura, mestissatge i pluralitat

Javier Cercas ha publicat un recull d’articles periodístics. MIQUEL ANGLARILL

Episodi
dissortat

Narrativa
L’engany de Casp
Xavier Renau
Premi El Lector de l’Odissea
Proa. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

“He decidit, doncs,
escriure el que
he vist sobre les

conjures que han destruït la
nació. Sobre els amors que
dignifiquen i anorreen, sobre
les batalles vora mar i a terra
ferma, comandades pel volu-
ble atzar. I sobre el clergue
tortuós que ha mogut tots
els fils de les conxorxes”.
Amb aquest començament
sorprenent arrenca L’en-
gany de Casp, l’esplèndida
novel·la històrica guanyado-
ra del premi El Lector de
l’Odissea, un guardó que con-
cedeix un jurat compost per
cent lectors.

L’advocat, escriptor i his-
toriador Xavier Renau (Bar-
celona, 1929) ha volgut
aprofundir en un capítol obs-
cur i decisiu de la nostra his-
tòria política: el Compromís
de Casp. El 24 de juny de
1412, nou delegats dels reg-
nes de la Corona d’Aragó es
van reunir a la ciutat de Casp
per decidir qui havia d’ocu-
par el tron que havia deixat,
sense una successió clara,
Martí l’Humà, l’últim rei del
casal de Barcelona. Entre els
dos principals candidats, el
comte Jaume d’Urgell i Fer-
ran d’Antequera, la balança
es va decantar pel fill del rei
de Castella. Com és que la
composició dels delegats dels
regnes de la Corona d’Aragó
que havien de fer la tria esta-
va tan decantada cap als
Trastàmara? Quin paper va
jugar en la decisió Benet
XIII, el papa Luna? Quina in-
fluència va tenir la desfeta
militar a Morvedre davant
els castellans? Segons
l’autor, els catalans, tot i
tenir unes institucions més
fortes, haurien cedit davant
d’una possible guerra civil.

Novel·la de cavalleries. Mitjan-
çant les memòries d’Arnau
Sa Torre, un jurista perta-
nyent a una família de jueus
conversos, el lector s’endin-
sarà en una trama marcada
per la traïció, la covardia, el
frau i la controvèrsia. Renau
haconstruïtunaapassionant
novel·la de cavalleries que, a
més d’exposar unes més que
versemblants tesis històri-
ques, retrata amb precisió
l’estil de vida i les lleis i cos-
tums de l’època.

Dotat d’un ritme àgil i es-
crit amb una prosa precisa
en les descripcions i genuïna
en el diàleg, el llibre permet
obrir el cofre on reposa la ve-
ritat sobre un dels episodis
més dissortats de la història
de Catalunya.


