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Assaig
Theodor W. Adorno
Uno de los últimos
genios
Detlev Claussen
Universitat de València, 2006

M. Veloy Planes

Theodor W. Adorno,
membre de l’Escola de
Frankfurt que es

mogué entre la poesia de
Walter Benjamin i la cienti-
ficitat de Horkheimer, i
autor de llibres imprescindi-
bles per entendre la història
de les idees del segle XX, va
tenir l’encert de sintetitzar
l’experiència de l’Holocaust
amb un demolidor “escriure
poemes després d’Ausch-
witz és un acte de barbàrie”,
frase que el mateix Adorno
mai va negar que, a més de
significar la fi d’allò que Lyo-
tard anomena “el projecte
modern d’emancipació de la
humanitat”, també expres-
sava la ferida que li causà
l’exili obligat pel règim naci-
onalsocialista i que va ser el
motiu que no hagués fet en
la seva vida “allò que hauria
pogut arribar a fer com a
compositor”.

Situant-se en aquesta
bromosa intersecció entre
història i biografia, Claus-
sen dibuixa, amb una prosa
documentada i de vegades
innecessàriament admira-
tiva (vegeu el subtítol), el re-
trat d’un Adorno inserit en
els convulsos esdeveni-
ments de l’Alemanya del
segle XX: la infància viscu-
da en un Frankfurt en què
les riques i antigues famíli-
es jueves no acabaven d’in-
tegrar-se en els cercles de

Crítica

l’alta burgesia alemanya;
l’esplèndida etapa de for-
mació intel·lectual i musical
viscuda en les grans ciutats
europees del moment i com-
partida amb personatges
tan imponents com ara
Benjamin, Horkheimer i
Schönberg; el colpidor as-
cens del nazisme i el conse-
güent exili als Estats Units,
on, a més de compartir fati-
gues i treballs amb Thomas
Mann, Fritz Lang i Karl
Krauss, va escriure obres
com ara Mínima moralia i,
en col·laboració amb
Horkheimer, Dialèctica de
la il·lustració; i, finalment,
la seva tornada a una Ale-
manya dividida en què va
trobar reconeixement, po-
lèmiques i la lucidesa per es-
criure Dialèctica negativa,
obra en què critica la dialèc-
tica tradicional per ser un
mètode incapaç de com-
prendre allò que s’escapa a
les seves xarxes conceptu-
als, i proposa un pensament
que, allunyat dels mètodes,
digui allò que resta a
l’ombra.

“Hem d’acompanyar la
metafísica en la seva caigu-
da”, va dir Adorno.

Poesia
Edward Hopper
Cinquanta poemes
sobre la seva obra
pictòrica
Ernest Farrés
Viena. Barcelona, 2006

D. Sam Abrams

Comencem pel co-
mençament. Ècfra-
si és un terme creat
pels grecs a l’anti-

guitat clàssica per descriure
un subgènere de la literatu-
ra, en vers o prosa, que con-
sistia a evocar un art amb els
mitjans d’un altre. Per exem-
ple, l’extraordinària descrip-
ció que Homer fa de l’escut
d’Aquil·les a la Ilíada.

En el camp específic de la
literatura, l’art de l’ècfrasi ha
anat evolucionant de mane-
ra que ha passat de ser un

mer exercici descriptiu a ser
una qüestió molt més creati-
va, molt més analítica, molt
més interpretativa. Certes
obres mestres de la literatu-
ra moderna es poden ads-
criure a l’èfrasi, com ara Pic-
tures from Breughel, de Wi-
lliam Carlos Williams.

La literatura catalana, sobre-
tot la poesia, no és aliena a
la tradició de l’ècfrasi. Dei-
xeu-me esmentar ràpida-
ment La sardana, de Mara-
gall, i La pietà de Michelan-
gelo, de Ricard Creus. Ara
bé, acaba d’aparèixer a la
poesia catalana la mostra
més audaç i més brillant
que existeix d’ècfrasi: Ed-
ward Hopper. Cinquanta
poemes sobre la seva obra
pictòrica, d’Ernest Farrés.

Farrés ha triat mig cente-
nar d’olis de Hopper, pintats
entre el 1908 i el 1965, per
fer-los servir de pretextos o

punts de partida pels seus
poemes. Farrés, un poeta de
pes, no se supedita de ma-
nera servil a Hopper, sinó
que se’n serveix per crear un
poemari que és un ambiciós
retrat del món contempora-
ni. Hopper ha provocat que
Farrés muntés un matisat
fris que recrea el món en
què vivim amb tots els ets i
uts. Un fris que funciona a
tres nivells, que s’entrecre-
uen: la lectura que fa el
poeta de l’obra pictòrica de
Hopper, la lectura que fa el
poeta del nostre món a par-
tir dels quadres i la interac-
ció entre els dos nivells que
acabo d’esmentar.

No hem de ser hipòcrites i
hem d’admetre que aquesta
vegada la poesia catalana ri-
valitza amb el bo i millor de la
poesia europea d’ara! A més,
després d’Edward Hopper,
poden recuperar els dos lli-
bres anteriors del poeta.

El viu reflex
del nostre temps

Acompanyant
la metafísica
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Assaig
Llengua i política
en el pensament
d’Antoni Rovira
i Virgili
Jordi Ginebra
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2006

Xavier Filella

La trajectòria vital de
l’historiador i polític
Antoni Rovira i Virgi-

li (1882-1949) va lligada al
moviment de recuperació i
normalització del català
que es va produir al nostre
país al llarg del primer terç
del segle XX. De la lluita de
Rovira en favor del reconei-

xement de la nostra llengua
en parla a bastament Jordi
Ginebra, professor de la
Universitat Rovira i Virgili,
en el llibre que presentem.
L’autor, que va rebre la 26a
beca Manuel de Montoliu
de la Diputació de Tarrago-
na, ha recorregut un llarg
itinerari que abasta des del
1906, any del Primer Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana i de Soli-
daritat Catalana, fins a una
dècada després de la desfe-
ta del 1939.

Pàgina rere pàgina,
l’obra acull els interessos i
intervencions de Rovira en
favor de la llengua catala-
na. Reivindicar els drets
lingüístics, combatre el bi-
lingüisme minoritzador,

impulsar l’ús públic del ca-
talà, defensar la seva codi-
ficació o establir compara-
cions amb situacions de
plurilinguïsme a Europa
són, explica Jordi Ginebra,
els objectius que van cen-

trar l’actuació d’Antoni Ro-
vira i Virgili. En la primera
part de l’obra, l’autor exa-
mina el treball de Rovira
relatiu a la gramàtica, l’or-
tografia i la normativa de la
llengua. Ginebra ens mos-
tra en aquestes primeres
pàgines un Rovira interes-
sat a convertir el català en
una llengua nacional i mo-
derna, per, al cap i a la fi,
com ha apuntat Joan Tria-
dú, acabar sent el suport
més influent amb què va
comptar Pompeu Fabra en
el seu projecte de normalit-
zació lingüística.

La segona part tracta dels
plantejaments de Rovira i
Virgili a favor de l’oficialitat
i l’extensió de l’ús del cata-

là. El binomi llengua-nació,
explica acuradament Jordi
Ginebra, és inseparable en
el catalanisme de Rovira i
Virgili i, indubtablement, el
veritable motor del seu
combat polític a favor de la
llengua catalana.

De l’extensa exposició
de Ginebra en destaca la
definició dels drets lingüís-
tics individuals i col·lectius
que Rovira va saber plan-
tejar des del seu irrevoca-
ble liberalisme. L’exercici
de Jordi Ginebra dóna per
resultat una documentada
obra històrica, a través de
la qual l’autor ha sabut
subratllar la indefugible vi-
gència de les reflexions de
Rovira i Virgili en defensa
del català.

Rovira i Virgili i la defensa del català

El poeta Ernest Farrés s’ha inspirat en els quadres d’Edward Hopper. MARTA PÉREZ

Una visió
particular

Malika Mokeddem. SP

Assaig
L’angoixa dels rebels
Malika Mokeddem
Traducció de Ramon Usall i Salvia
Pagès Editors. Lleida, 2006

Òscar Montferrer

Malika Mokeddem ha
fet de L’angoixa
dels rebels el primer

text en què parla de manera
directa de tot allò que afecta
la seva persona després
d’haver deixat de banda les
possibilitats que ofereix la re-
flexió que es transmet al lec-
tor a través de la ficció. La
novel·la és, de fet, el recurs
narratiu que ha emprat amb
més freqüència aquesta es-
criptora algeriana que va exi-
liar-se a França, dos Estats
que mantenen unes relaci-
ons ambigües marcades pels
recels del postcolonialisme.

La dicotomia que es pre-
senta en aquells que, com
bona part dels algerians,
porten l’empremta de dues
pàtries –la pròpia i la impo-
sada– és present a les refle-
xions de Mokeddem, que ex-
perimenta a França la lliber-
tat a què no va poder accedir
en una Algèria descolonialit-
zada que va recórrer al tradi-
cionalisme com a via d’autoa-
firmació un cop va assolir la
independència. El sistema
ferreny que retalla les lliber-
tats individuals foragita Mo-
keddem de la seva terra i
l’acompanya a la seva nova
llaratravésd’algunsdelsseus
compatriotes, que conside-
renqueaFranças’hadeviure
com si s’estigués a Algèria.

El títol d’aquest conjunt de re-
flexions és encertat com pot-
ser pocs ho són, perquè Mo-
keddem transmet al lector,
veritablement, el malestar
que li domina la vida i els ne-
guits que es deriven de la
seva incapacitat de menar
una vida marcada per l’esta-
bilitat intel·lectual i emocio-
nal. El desequilibri i l’absèn-
cia d’harmonia que es detec-
ten en les seves explicacions
tenen el valor de l’honeste-
dat i el de la sinceritat. L’ex-
posició extrema de la intimi-
tat esdevé, paradoxalment,
l’escull que amenaça l’empa-
tia franca amb Mokeddem:
de tan personal, allò que ex-
plica esdevé intransferible.

Última imatge d’Antoni
Rovira i Virgili. ARXIU


