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L’altre origen
d’Europa

que portarà el seu nom:
“Justícia, memòria i belle-
sa”. Completen el llibre al-
tres proses, fins a un total
de nou, que evoquen els
mites més recurrents –el
naixement d’Atena, els
amors de Posidó i la bellesa
d’Apol·lo– amb un estil amè
i planer, de concepció sen-
zilla però de tracte rigorós.
Amb infidelitats, venjances
i transformacions a cada
pàgina, sabrem també qui
va ser el primer metge de la
història, quin és l’origen de
l’arc de Sant Martí, el per-
què del moviment de les
onades del mar i descobri-
rem la toponímia de les illes
hel·lèniques.

Amb il·lustracions de Jo-
hannes Zacherl i una acu-
rada traducció de Mont-
serrat Gallart, Europa i al-
tres mites va ser un llibre
concebut per aparèixer
arran de la celebració dels
Jocs Olímpics d’Atenes del
2004. Un seguit d’inci-
dents editorials han provo-
cat que el llibre veiés abans
la llum per primer cop en
la traducció en català a Lli-
bres del Segle que en la
pròpia llengua grega. L’autora grega Vassa Solomou Xanthaki. JORDI GARCIA

Narrativa
L’ombra de Poe
Matthew Pearl
Traducció de Josefina Caball
Columna, 2006

Òscar Montferrer

Els lectors que hagin
gosat assumir el
repte d’empassar-se

de cap a cap L’ombra de
Poe s’hauran trobat que
aquesta obra de Matthew
Pearl entra de manera clara
en la categoria de narrativa
aixecacamises, aquella que
se situa a dues o tres passes
de creuar la línia imaginà-
ria que ja permet parlar
d’estafa.

Pearl, com tants altres
col·legues seus que es bene-
ficien d’una certa política de
màniga ampla a l’hora de de-
cidir què es tradueix i què no
estradueix,espresentaamb
l’aval d’haver estat autor
d’un best seller, El club
Dante, que, efectivament,
s’ha venut molt bé. Però que
un títol funcioni, a l’hora de
vendre’l i a l’hora de llegir-lo,
no garanteix de cap de les
maneres que tots els títols

mantinguin el mateix rendi-
ment. I quan s’arriba a
L’ombra de Poe es compro-
va que allò que la flauta sona
per casualitat és cert.

Una de les grans mancances
d’aquest Pearl 2 té a veure
amb l’interès, que és ine-
xistent. Si algú, un autor,
pretén mantenir l’atenció
del lector durant 449 pàgi-
nes, s’ha d’empescar algu-
na cosa més potent que no
pas el com i el perquè de la
mort d’un literat real
–Edgar Allan Poe– que, en
la ficció, només preocupa
un protagonista extrema-
ment incoherent amb re-

lació als seus paràmetres
de personatge inventat.

I si l’excusa argumental
és feble, amb molt d’ofici
es pot fer passar bou per
bèstia grossa, que és una
manifestació de capacitat
narrativa que a L’ombra
de Poe no es produeix ni
per aproximació: el dis-
seny dels paranys que
l’autor prepara per al lec-
tor amb l’objectiu de
poder omplir pàgines a
dojo i, a la vegada, em-
mascarar el fet que no té
res a dir és tan evident
que, com a poc, el lector
aconsegueix plenament el
dret a sentir-se insultat.

Bellesa ferotge

Amb la camisa aixecadaOrient a la catalana

L’autor de ‘best sellers’ Matthew Pearl. ALVARADO / EFE

Assaig
Europa i altres mites
Vassa Solomou Xanthaki
Llibres del Segle. Barcelona, 2006

Joan Rico Vidal

Hi ha diverses mane-
res de configurar i
copsar el món. Els

mites grecs en van donar
una. Potser la més maca,
segurament la més literà-
ria. A Europa i altres mites
l’escriptora grega Vassa So-
lomou Xanthaki tria i refà
aquelles històries mitològi-
ques sobre les quals creu
que paga la pena tornar a
escriure.

El relat que dóna títol a
l’obra sorgeix de la idea que
va venir al cap a l’autora tot
observant la moneda de dos
euros actual. Vista com una
altra manera d’entendre els
nostres orígens, Europa és
una jove d’“ample front tom-
bat vers Occident” que rebrà
l’amor i més tard l’abandó
del sempre promiscu Zeus.
Serà de la mà dels sacerdots
del santuari de Dodona de
qui rebrà els consells que
haurà d’estendre per la terra

Poesia
L’àncora i l’instant
Xavier Macià, Pere Pena
i Valentí Ribes
Premi Joan Teixidor de poesia de la
Ciutat d’Olot. Haikus en línia 2005
Viena. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

Un poeta anglès clàs-
sic, nascut a l’Índia,
ja ens va fer una ad-

vertència: “For East is East
and West is West, / And
never the twain shall meet”
(L’Est és l’Est i l’Oest és
l’Oest, / i mai no es troba-
ran.). Els occidentals, però,
sempre ens sentirem atrets
de manera irreprimible per
la cultura oriental, i ara ens
hi sentim més que mai.

Els que només tenim una
idea superficial de l’Orient
l’idealitzem una mica, cosa
que ens permet imaginar-lo
com un Occident perfeccio-
nat, privat de tots els seus
defectes. La poesia oriental,
que la majoria només
podem jutjar en traducci-
ons mediocres, ens fascina
per la seva senzillesa, capa-
citat de síntesi i imperso-

nalitat. Avui dia, pocs són
els poetes occidentals que
no han fet haikus. La nostra
visió del haiku, comparada
amb la d’un japonès, és
summament ingènua, per-
què ignorem tota la infini-
tat de regles que s’han de
tenir en compte per com-
pondre’l. Però ens quedem
amb l’essència: és el gènere
literari que més s’assembla
a una instantània, que sem-
bla tan mancat d’artifici i
que apunta al cor de la poe-
sia, que és el detall.

Macià, Pena i Ribes, tres poe-
tes d’aquest país, han fet un
recull de haikus que pretén
transmetre l’esperit de la
poesia japonesa, adaptat a
les exigències de la llengua
catalana. Són poemes d’un
minimalisme absolut, i el jo,
aquest jo xerraire i imperti-
nent que tant obsessiona
els poetes lírics occidentals,
sempre n’és absent, la qual
cosa els acosta als haikus
autòctons. Els poetes han
intentat convertir-se en un
ull immens, atent i llumi-
nós, en una retina inabas-
table que atrapa els petits
moments i imatges de la
vida com si fos una xarxa

de caçar papallones. Des-
graciadament, no n’han
caçat cap d’especialment
bonica i espectacular. Els
protagonistes d’aquests po-
emes són els ocells, els ob-
jectes i els conceptes. És en
aquest darrer punt on falla
el poemari: la veritable poe-
sia japonesa està per da-
munt dels conceptes, sem-
pre es condensa en la més
absoluta concreció i crea
unes representacions per-
fectament visualitzables.
És una poesia totalment
tangible que apel·la als cinc
sentits, i fins i tot, en el mi-
llor dels casos, al sisè, que
han d’estar activats al
màxim. Llàstima que fer
això –i que funcioni– enca-
ra no sigui del tot possible
en català.

Narrativa
Ànima mesquina
Sílvia Romero
17è premi Sebastià Juan Arbó
Columna. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

Una relliscada força
habitual dels que
s’inicien en la narra-

tiva és la construcció de per-
sonatges plans: éssers per-
fectes que només sembren el
bé o que són dolents fins al
moll de l’os; éssers, per tant,
que poc tenen d’humans,
perquè les persones acostu-
mem a ser canviants, tortu-
oses, amb lloables virtuts i
flagrants defectes. Aquest és
el nostre atractiu. Sílvia Ro-
mero (Barcelona, 1962), lli-
cenciada en filologia catala-
na i autora de contes infan-
tils i del poemariRenéixer, fa
gala en la seva segona
novel·la, Ànima mesquina,
d’un extraordinari talent per
endinsar-se en els replecs de
l’ànima humana, per crear
personatges fascinants plens
de racons foscos.

La història s’inicia pocs
dies abans del cop d’Estat
del general Franco, quan la
Mercè, una barcelonina de
19 anys, desembarca sola i
prenyada a Las Palmas. Allà
s’espavilarà per aconseguir
un sostre sota el qual aixo-

plugar-se i poder tenir la cri-
atura, un fill que no desitja i
del qual no vol fer-se càrrec.
A partir d’aquest moment,
l’autora inicia un seguit de
flash-backs que ens apropa-
ran a la protagonista, des
dels seus inicis en un barri
obrer de Barcelona, on tro-
bem una nena consentida i
amb un amor infinit pel
pare, fins al seu retorn a la
ciutat natal, convertida ja en
una dona de bellesa extraor-
dinària i amb una personali-
tat malaltissa. Una dona
acostumada a satisfer tots
els seus capricis i a fer ballar
la gent que l’envolta al so de
la música que a ella li con-
vingui. I amb aquest retorn
a la Ciutat Comtal també re-
cuperarà en Joan, l’amor de
joventut, a qui manipularà a
lasevaconveniènciafinsque
la sort se li gira d’esquena.

D’estil àgil i fresc, la novel·la
està plena de petites històri-
es, les de totes aquelles per-
sones atrapades dins la
xarxa d’enveges, gelosia i
rancors antics de la Mercè.
Són personatges vius que es
fonen entre la mentida i la
solidaritat, el dolor i l’espe-
rança i que, a mesura que de-
gustem les pàgines d’aques-
ta esplèndida novel·la, ens
faran lluitar inconscient-
ment per alliberar-los de les
urpesd’aquestahipnotitzant
dona d’ànima mesquina.

El poeta Pere Pena. AVUI


