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Poesia
De les criatures
més belles
Vicenç Llorca
Proa
Barcelona, 2006

Xulio Ricardo Trigo

Seria molt senzill tro-
bar els paràmetres
d’una bellesa que ens

assalta amb els esquemes
de la modernitat. Però
també ho és comprovar la
buidor de moltes propos-
tes. Mentre el món s’amara
d’una bellesa colorista
–efectiva i plana alhora– al-
tres persegueixen renovar
el concepte. Tornar la mi-
rada als clàssics. Fer-los
servir com a punt de par-
tença. Aquesta postura és
al darrere dels llibres que
millor representen fins ara
el recent canvi de segle.

És el cas d’un autor com
Vicenç Llorca, que, amb un
bon nombre de llibres a
l’esquena, sembla anar
construint el seu univers
amb una poesia analítica,
sovint filosòfica, una poesia
feta amb l’ajuda de la tradi-
ció literària, però sense dei-
xar de banda el present,
fins i tot els sentiments
més immediats en una
època complexa. I en
aquest llibre, De les criatu-
res més belles, reflexiona
sobre les coses que ens im-
porten: la bellesa, els éssers
volguts, l’incert dels desigs
a través d’una mirada i, so-
bretot, com recórrer l’en-
torn perseguint l’arrel més
perfecta de la paraula.

Si en llibres anteriors Llorca
ens havia mostrat una poe-
sia lúcida i ben estructura-
da, amb punts d’inflexió
notables, com ara Atlas
d’aigua, llibre que va me-
rèixer el premi Octubre del
1995, a De les criatures
més belles trobem més que
mai aquesta faceta de re-

Crítica

flexió i vida quotidiana tan
pròpia de la seva obra, fins
i tot l’escrita en prosa, amb
l’excel·lent narració En ab-
sència de l’àngel (2000)
com a fita destacada.

Però la vida quotidiana
ha de ser alguna cosa més
que viatjar en metro i fer el
cafè sempre a la mateixa
granja. Llorca proposa un
univers sensible, un manu-
al de propostes, “deixa’m
cercar en la forma / un gest
de llum”, a través de poe-
mes tan notables com ara
Triomfs, Calendari d’ins-
tints i El cos de l’elegia.

Un pròleg de Màrius Sampere
obre la capsa de Pandora
d’aquests versos, en què es
ret homenatge a la Grècia
clàssica, a la poesia de
Marc Aureli i, entre molts
altres temes, al viatge com
a representació dels an-
hels, com a trajecte cap als
sentiments.

La poesia de Llorca no
renuncia a les fibres sensi-
bles de l’ésser humà con-
temporani, i això la fa en-
cara més valuosa davant
d’una deshumanització
creixent. L’enyor, l’estima,
el desig, la bellesa, ens fan
més grans, ens apropen a
la intensitat, i paga la pena
de capficar-s’hi, com si fos
la primera vegada que els
trobem.

Narrativa
Home sense nom
Suso del Toro
Traducció de Carles Miró
Bromera. Alzira, 2006

Joan Agut

Suso del Toro (San-
tiago de Compos-
tel·la, 1956) és un
escriptor i publicista

que ha publicat una vintena
de llibres entre narrativa, te-
atre i assaig. La seva obra ha
estat traduïda a diverses
llengües. La novel·la Tretze
campanades (Bromera), va
merèixer el Premio Nacional
de narrativa.

Home sense nom ha estat
presentada com la novel·la
més ambiciosa de l’autor.
L’obra és un llarg monòleg,
amb alguns diàlegs interca-
lats, d’un vell metge que ago-
nitza en un hospital gallec. El
vell, a través dels seus re-
cords i de l’estranya conver-
sa que manté amb el seu veí
de llit, desgrana la seva vida,
que no és altra que la d’un fei-
xista irredempt fascinat per
les morts que va causar. El
vell metge personifica el mal
en el seu estat més pur.

Com a tornaveu de l’home
sense nom hi ha en la
novel·la tres altres protago-
nistes: una jove escriptora
que el vol entrevistar, un
misteriós metge que es diu
fill del vell i el company de
cambra, un pobre no ningú
que escolta perplex les con-
fessions de l’assassí.

Suso del Toro relata l’horrorde
la Guerra Civil i la repressió
franquista en la seva Galícia
natal. En aquest sentit, la
narració adquireix una di-
mensió sociològica sense que
l’obra deixi de ser, bàsica-
ment, una novel·la psicològi-
ca. L’estil de l’autor manté al
llarg de tot el llibre una tensió
singular, que accentua la ver-
semblança de les confessions
d’un personatge que ha pro-
tagonitzat afusellaments,
tortures i violacions.

Encara que l’obra acabi
amb una sorpresa una mica
efectista, innecessària al
nostre criteri, cal assenyalar
que és una novel·la molt re-
marcable. La seva lectura
deixa un regust amarg, cosa
premeditada per l’autor
atesa la duresa de les coses
que el vell moribund explica.
La traducció de Carles Miró
està molt ben feta.

El mal

Gestos
de llum

Vicenç Llorca. DANIEL MORDZINSKI

Assaig
El desafío
del Foro Social Mundial
Un modo de ver
Chico Whitake
Icaria-Antrazyt. Barcelona, 2006

Ferra Aisa

Chico Whitake (1931) ha re-
presentat en el comitè or-
ganitzador del Fòrum Soci-

al Mundial (FSM) la comissió de

Brasil de justícia i pau. El seu as-
saig, doncs, és el relat de la histò-
ria del Fòrum Social Mundial vist
des de dins, la gestació de la idea,
les dificultats trobades, les pers-
pectives de futur i els episodis vis-
cuts durant aquest camí vers la
utopia de fer real el lema: un altre
món és possible.

L’assaigdeWhitakerofereixuna
visió ampla i clara de les diferents
dimensions d’aquesta iniciativa
que ha marcat el tarannà dels dar-
rers anys. L’autor aporta, amb el
seu treball, documentació impor-

tant sobre l’organització de l’FSM,
des de la primera edició del 2001
fins a Porto Alegre i altres trobades
més recents, com ara les celebra-
des a Bombai i, novament, coinci-
dent amb el Fòrum Econòmic
Mundial de Davos, a Porto Alegre.

Segons Whitake, l’FSM permet la
pràctica política coherent amb el
tipus de societat igualitària i de-
mocràtica, per la qual lluiten tots
els que s’oposen al neoliberalisme.
Per l’autor, la irrupció de la socie-
tat civil en l’acció política signifi-

ca el retrobament amb la utopia i
és la raó més profunda de l’èxit de
l’FSM. Per Whitake, el gran repte
de l’FSM és el de continuar sent
un espai obert al servei de la llui-
ta de la societat perquè prevalgui
arreu la justícia social, la solidari-
tat i la pau.

Per tal d’aprofundir en el conei-
xement i la filosofia d’aquest nou
organisme d’anàlisi i de lluita,
també és molt interessant l’assaig
de Boaventura de Sousa Santos
Foro Social Mundial, manual de
uso (Icaria, 2005). El professor de

sociologia de la Facultat d’Econo-
mia de la Universitat de Coïmbra
mostra la filosofia de l’FSM i des-
criu les trobades dels moviments
i les associacions d’arreu del pla-
neta que han enlairat la bandera
de la resistència contra la globa-
lització neoliberal. És un nou clam
mundial contra les desigualtats,
les discriminacions racials, la des-
trucció de la natura, etcètera.

Dos llibres realment interes-
sants per conèixer de primera mà
un dels fenòmens socials més im-
portants de l’inici del segle XXI.

FSM: un altre món és possible

Suso del Toro ens parla de la Guerra Civil. M. ÀNGELS TORRES

Elquartpoder
Salvador Alsius, un dels autors de l’assaig. JORDI PLAY

Assaig
Què ens expliquen?
Com interpretar
la informació
Diversos autors
Mina
Barcelona, 2006

M. Veloy Planas

A l’epíleg d’aquest
volum, que reu-
neix els succints i

didàctics assajos de cinc
catedràtics de periodisme
amb més o menys visibili-
tat mediàtica, Josep-Maria
Terricabres fa explícit
quin és el seu propòsit en
iniciar amb aquestes refle-
xions entorn de la trans-
missió de la informació
una col·lecció concebuda
per fer “pensar millor” als
ciutadans: dirigir l’atenció
d’aquests ciutadans mi-
llorpensants envers el ter-
ritori de l’opinió pública,
que és on el pensament so-
cial consegüent a l’escola
de Frankfurt lliura la bata-
lla per la veritat.

Coneguda la posició de Ter-
ricabres, el lector del pre-
sent volum haurà de rele-
gar a una època pretèrita,
doncs, l’amor socràtic pel
saber abstracte (i la seva
oposició a la retòrica im-
posada per l’ordre social
que mai no van oblidar els
postmoderns francesos), i
haurà de parar tota l’aten-

ció de l’estudiant que pre-
para l’examen de selectivi-
tat a les lliçons que, cadas-
cú amb el seu estil perso-
nal, imparteixen els cinc
catedràtics.

Al primer assaig, El dret de
la informació, Terricabres
reflexiona amb exemples
sempre molt descriptius i
eficaços sobre els límits i
les perversions d’aquest
dret a la informació que es
revela d’una importància
cabdal per al ciutadà de la
societat actual. Al segon,
Fets i opinions, Arcadi Es-
pada (desenterrant la no-
blesa que guià Zola per es-
criure el J’accuse i desde-
nyant els estudis lingüístics
iniciats per Frege i culmi-
nats amb Derrida) diferen-
cia el periodisme objectiu
del periodisme d’opinió. Al
tercer, Què hi ha de nou,
Salvador Alsius empra
cites filosòfiques (sense
perdre aquest to proper
que el caracteritza) per ex-
plicar com funcionen per
dins els mitjans informa-
tius. Al quart, Informació i
propaganda, Josep Gifreu
mostra els mecanismes del
poder polític i del poder pe-
riodístic, i subratlla la ne-
cessitat d’independència
del segon respecte al pri-
mer. Finalment, al cinquè
assaig, Què s’ha de mos-
trar, què es pot mostrar,
Isidoro Arroyo destaca la
càrrega moral que tenen
les imatges.


