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Esther Zarraluki ens
redescobreix la poesia

conscienciació i de conei-
xement.

I aquesta resposta da-
vant el món i la vida té dos
estadis molt ben delimi-
tats. Un primer estadi de
recreació de la realitat
més immediata i més quo-
tidiana de manera emoti-
va, sensorial, sensual i ter-
renal per mitjà d’imatges,
metàfores i personificaci-
ons. Un segon estadi d’a-
profundiment en la reali-
tat a través del tractament
directe i concís de temes
bàsics de l’existència hu-
mana com ara la mort, les
relacions humanes, les
pèrdues, el sentit i la ne-
cessitat de l’art, els mites,
la natura, etcètera. La
poeta porta els dos estadis
als seus límits naturals
gràcies a un enginyós sis-
tema de contagis surrea-
listes de juxtaposicions
d’escales diferents (“Dis-
puse sobre mi mesa / los
árboles arrancados”) i de
petits salts en la lògica dis-
cursiva del text.

‘Dónde’ és un llibre breu però
variat formalment amb els
poemes curts, poemes en
prosa, i poemes llargs seri-
ats. Dónde també és un lli-
bre intens, penetrant,
humà i savi. Just el remei
que necessitàvem en
aquesta època actual en
què estem cansats de pràc-
ticament tot! Aigua fresca
del càntir blanc que sua su-
aument a l’ombra. Esther Zarraluki ha publicat el poemari ‘Dónde’. SP

Narrativa
L’encanteri
Ramon Monton
March Editor. Barcelona, 2006

Xavier Gual

L’encanteri és un
llibre difícil de de-
finir, però no im-
possible, i tot el

que sigui diferent ja és una
bona notícia. D’una banda,
el recull és un compendi de
contes curts, sensacions po-
ètiques, reflexions i obsessi-
ons sobre l’amor i l’art de la
seducció, però també són
cops de puny a la boca de
l’estómac. Monton vol tocar
totes les tecles i per això ho
aprofita absolutament tot:
una mirada, una situació,
un pensament aparent-
ment banal, però també l’ac-
tualitat política i social.
Sempre amb l’ànim de no
deixar indiferent, de provo-
car, d’incomodar, com la
bona literatura, que es troba
en diversos fragments. “El
problema és que un polític
pugui mentir durant deu
hores i, després, estar-ne
orgullós, quan la realitat
l’ha desmentit i dos-cents
morts haurien d’ensango-
nar-li la consciència, si en
tingués. Quin fàstic!”. Clar i
concís quan li interessa i
críptic quan deixa anar la

imaginació, sovint amb es-
cenes absurdes i situacions
aparentment ridícules. Tro-
bem un ampli ventall de
textos, molts afegits en
estat larvari, que apunten
més que no insinuen, d’al-
tres barrejats amb cites,
sense ni tan sols un títol
que els bategi i que els deli-
miti del següent aforisme.
Monton es converteix en un
druida nihilista que fa bullir
una olla plena de coses que
conviuen i respiren entre el
bé i el mal. De fet, res que
no visquem cada dia en el
món real del qual es no-
dreix. “I si la normalització
del català consistís a tenir la
bomba atòmica?”. L’encan-
teri és el llibre ideal per fer-
se aquelles preguntes que,
potser per pudor, mai ens
hem atrevit a fer.

Qat’al-gunya, capital Barxaluna

L’olla del druida

Pensar la història

Poesia
Dónde
Esther Zarraluki
DVD Ediciones
Barcelona, 2006

D. Sam Abrams

Sort en tenim els
lectors de poesia
de llibres com
Dónde, d’Esther

Zarraluki! És un d’aquells
llibres que et redescobreix
la poesia, que et reconcilia
amb la poesia. En definiti-
va, és com si el llibre en
qüestió tornés a fundar la
poesia o te la fes veure per
primera vegada amb la mi-
rada renovada.

En aquest sentit, recor-
da molt Ezra Pound i els
famosos imatgistes (T.E.
Hulme, H.D., Amy Lowell,
Marianne Moore, William
Carlos Williams) de princi-
pis del segle XX. Com els
imatgistes, Zarraluki d’en-
trada despulla la poesia de
tot allò que sigui retòrica
sobrera i, a partir d’aquí,
no perd de vista en cap
moment l’objectiu final del
seu discurs: “Hace tiempo
que / pongo las palabras
ante mí / para mirar
dónde estoy”. La poesia
ens ha de servir per situ-
ar-nos a la vida, per saber,
sobretot, on som, el dónde
del títol del llibre.

Així, la poesia, segons
Zarraluki, és una eina de

Narrativa
‘Des del cor del Marroc’
Josep-Lluís González
Premi de narrativa Ribera d’Ebre
Cossetània Edicions. Valls, 2006

Carlos Zanón

Josep-Lluís González
(Sabadell, 1965), viu
al Regne Unit. Allà di-
rigeix el departament

d’Estudis Hispànics d’Eton
College. La seva anterior
novel·la, L’esguard d’Orfeu,
va ser guardonada amb el
premi Plaerdemavida.

Des del cor del Marroc
conté moltes decisions me-
ditades. To, punt de vista,
profunditat de bisturí. S’hi
pot estar o no d’acord. Però
es té la sensació que l’autor
aconsegueix el que busca. I
això entra també en el sou
del novel·lista.

La novel·la no vol ser un
treball en excés colorista i
amable. Tampoc un repor-
tatge cru i realista de la so-
cietat marroquina. Partida
en dues parts, la primera té
elements fantasiadors que
no destorben la narració.
De trama dickensiana, as-
sistim al naixement de
Yazid, fill baró d’un musul-
mà de vella guàrdia: estric-
te amb els altres, flexible
amb ell mateix. La seva re-
lació amb la mare, que li ex-
plicava històries dels seus
avantpassats a Espanya, al
Regne de València i Mallor-
ca. A Qat’al-gunya, a la Bar-
xaluna d’Almanzor. El seu
ingrés en una escola corà-
nica, el seu primer treball i
el reconeixement sense
trauma de l’amor homose-
xual. El seu company, Rai-
xid, amb qui deixarà Fez i
olor de sang fratricida.
L’autor tria un to de conte

de fades que esmorteeix la
brutalitat en tot moment.
Et creus el que t’explica
però no ho pateixes.

Per a la segona part Gon-
zález s’oblida de Dickens.
Connecta el cinematògraf i
la lectura de dominicals. Ja
a Marràqueix i Casablanca,
Yazid i Raixid es trobaran
amb la part fosca de la nit
marroquina. Prostitució
gai, drogues i les xarxes de
l’extremisme islàmic. El to
continua sent més o menys
el mateix però aquí ja no hi
ha fantasies. Continua ab-
sent el dolor però és amarg
aquest no future gairebé ac-
ceptat. Embarcats en el
cotxe de Thelma & Louise,
els amants es precipiten a
l’abisme. Però sense gaire
soroll o dramatisme. Un es
fa pilot de les pròximes líni-
es Bin Laden i l’altre es diri-
geix cap aquí a la recerca
d’Almanzor.

Ramon Monton és
narrador i traductor. SP

Assaig
Vint anys
d’historiografia
als Països Catalans
Coordinació de Vicent Olmos
i Agustí Colomines
Editorial Afers. Catarroja, 2006

Xavier Ferré

La revista Afers
excel·leix en la di-
fusió de recerques
sobre ciències soci-

als. Aquest recorregut de-
manava una perspectiva
crítica sobre les recerques.
Calia exposar les condici-
ons de possibilitat de les
historiografies a l’hora d’in-
terrogar els contextos cul-
turals, ideològics, (inter)na-
cionals que determinen la
lògica interna del conjunt
de les elaboracions dels his-
toriadors. Així ho fa Enric
Pujol incidint en la hipotè-
tica dualitat entre història
política i història social.

Pau Viciano, partint de les
tesis rupturistes de Pierre
Bonnassie i Pierre Guichard
sobre la formació del feuda-
lisme català, aporta una re-
flexió integral sobre la di-
mensió coercitiva i política
del feudalisme per acabar in-

terpel·lant sobre la funció so-
cial de l’historiador, que en
l’època medieval té una es-
tratègica dimensió identità-
ria. En aquest sentit, cal des-
tacar l’article d’Antoni
Simon sobre les investigaci-
ons a l’època moderna. Con-
frontat a les concepcions na-
cionalistes espanyoles que
fan de Felip V el millor rei
dels espanyols, l’autor ator-
ga un paper rellevant als orí-
gens de la identitat política
nacional.

El factor identitari també
és un factor vigent per Fer-
ran Archilés en actualitzar
les recerques contemporà-
nies segons dos factors: la
funció de l’historiador com
a intel·lectual i la crisi de
producció de recerca en el
context de la fragmentació
del discurs arran de la crisi
dels models holístics. Aques-
ta fragmentació no sembla
notòria en els balanços
sobre prehistòria i món
antic de Sanmartí, Rodà i
Molist; història de la ciència,
a cura de V. Salavert, i geo-
grafia economicopolítica,
d’E. Mendizábal i A. Albert.

El volum és una aportació
central en la projecció aca-
dèmica i social de la histori-
ografia, unificació intel·lec-
tual de les ciències socials.

El llibre no fa mal. Tam-
poc pretén trencar els teus
prejudicis o buscar adhesi-
ons al mite del bon salvat-
ge. Està escrit amb natu-
ralitat i es llegeix amb
aquesta mateixa sensació.
Gairebé té un to de llibre
dirigit al públic juvenil.
Sense moralina, sense pre-
tensions d’explicar-te el
per què de les coses. Pre-
val la sensació d’actualitat
més que d’un realisme que
l’autor no vol emfatitzar
gaire. La trama està bas-
tant ben armada. No cau
en estereotips o situacions
tòpiques. Podia haver
estat més ambiciós. Que
els seus personatges t’arri-
bessin més endins. Que et
fes buscar algunes respos-
tes a les seves pàgines.
Però això no era, crec jo, el
que buscava l’autor. Així
que callo abans que dispa-
rin contra el pianista.


