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Carles Duarte ha revisitat Ovidi al poemari ‘Els immortals’. XAVIER CARRION

Poesia
Els immortals
Carles Duarte
Tres i Quatre
València, 2006

D. Sam Abrams

U
na de les diver-
ses caracterís-
tiques fona-
mentals de la
modernitat és

innegablement la constant
relectura i la reescriptura
de la nostra tradició literà-
ria. La relectura i la rees-
criptura de la tradició ha
pres moltes formes dife-
rents, des d’opcions més li-
terals com els cinc volums
de les recreacions de l’Ilía-
da, de Christopher Logue,
fins a mètodes més pura-
ment creatius com l’insòlit
poema èpic Omeros, de
Derek Walcott, que s’ha de
veure, abans de res, com

un esforç per la contempo-
ranització d’Homer.

Carles Duarte ha volgut
que la literatura catalana
participés d’aquest vessant
de la modernitat i també
ha dedicat una part subs-
tanciosa de la seva obra po-
ètica madura a la relectura
i la reescriptura de la tra-
dició literària. I ho ha fet a
partir de dues tècniques fo-
namentals: l’elaboració de
poemes unitaris llargs com
Khepri (1998), sobre la te-
osofia de l’antic Egipte, i la
utilització sistemàtica de
cites d’una obra i/o d’un
autor clàssic com a punt de
partida d’una actualització
viva i lluminosa del text
original.

En aquest últim sentit el
nostre poeta ja ha revisitat
l’Eclesiastès a Tríptic he-
breu i el Plotí de les Ennèa-
des a Silenci. I ara, amb Els
immortals, afegeix l’Ovidi
de Les metamorfosis a la
seva llista.

Duarte utilitza Ovidi
com a pretext per reflexio-
nar a fons sobre el sentit
profund de la mortalitat i
de la immortalitat, i la rela-
ció contradictòria i suple-
mentària que es dóna entre
les dues realitats.

Els immortals és, en definitiva,
un gran i emocionat cant
davant de la condició hu-
mana i les seves possibili-
tats de viure més enllà dels
límits del temps. Segons
Duarte la nostra immorta-
litat rau a acceptar, per una
banda, la nostra mortalitat
sense subterfugis i a enten-
dre, per l’altra banda, que
vivim en els altres i els al-
tres viuen en nosaltres.
Només transmetent i re-
bent la nostra humanitat
som immortals.

Els immortals és el Du-
arte més savi, més sensi-
ble, més transparent, més
matisat i més profunda-
ment humà.

Crítica

Assaig
Art, poder i religió
La Sagrada Família en
Verdaguer i en Gaudi
Ricard Torrents
Proa. Barcelona, 2006

Xavier Cortadellas

Hi ha, que se sàpiga,
una única fotografia
on apareixen junts

Jacint Verdaguer i Antoni
Gaudí, de la mateixa mane-
ra que hi ha un únic mo-
ment en què l’obra d’aquell
poeta de la pedra que va ser
Gaudí i la d’aquell arquitec-
te del vers que va ser Verda-
guer van confluir en un ma-
teix projecte. La fotografia
va ser feta l’any 1883, arran
d’una reunió de germanor a
Elna entre intel·lectuals ca-
talans de les dues bandes de
la frontera. El projecte en
comú que va ajuntar els dos
personatges més impor-
tants de la nostra Renaixen-
ça va concretar-se també
aquell mateix any, quan el
poeta va assessorar l’arqui-
tecte perquè es pogués ser-
vir de la mitologia de L’At-
làntida per reconstruir una
font romana i per fer el por-
tal de forja de la Torre Sata-
lia, la residència del matri-
moni format per Eusebi
Güell i Isabel López.

Podria semblar que tot plegat
només són coincidències,
trobades o interaccions ine-
vitables en una Barcelona
molt més petita que la d’avui
i en una cultura emergent
com era llavors la nostra,
que tot just redescobria, re-
formulava i fonamentava i
expandia els seus mites. Po-
dria semblar-ho, com deu
haver semblat casual més
d’un cop també, conseqüèn-
cia de l’època que els va
tocar viure i prou, que tots
dos –Verdaguer amb el mar-
quès de Comillas, Gaudí
amb el comte Güell– tin-

guessin relacions de mece-
natge amb dues de les fortu-
nes més importants de fa un
segle.

En la introducció i en ca-
dascun dels set estudis cul-
turals que conformen Art,
poder i religió, l’assaig que
va obtenir el premi Carles
Rahola del 2005, Ricard
Torrents ens indica que no
és així, ja que, “si no exis-
teix cap sistema de cultura
sense art, poder i religió,
tampoc no existeix cap art,
cap poder ni cap religió
sense un sistema de cultu-
ra”, i bé hem de pensar que
res no és mai excessiva-
ment casual, que no hi ha
atzars ni confluències sen-
se uns mateixos fonaments
de sortida.

Segons Torrents, un dels
punts que uneixen Verda-
guer i Gaudí és la família di-
vina –“on hi ha infants, hi
ha una edat d’or”, va escriu-
re Novalis; “allà on hi ha in-

fants sagrats hi ha famílies
sagrades”, escriu ell–, un
mite situat com tants d’al-
tres en una època plena
d’harmonia, antagònic a la
crisi familiar del XIX, però
encara possible d’invocar en
aquell temps, base del Jesús
Infant, de Verdaguer, i de la
façana del Naixement del
temple expiatori de la Sa-
grada Família. Sense famí-
lia i sense interès pels di-
ners, marcats per un procés
de radicalització religiosa
–en el viatge a Terra Santa
en Verdaguer; més difícil de
situar en Gaudí–, pel corpus
popular i, sobretot, per la
seva fe creadora, a Jesús In-
fant, Verdaguer redueix i
concentra, mentre que, a la
Sagrada Família, Gaudí ex-
pandeix i dilata. Potser això
explica que les dues obres
hagin tingut una fortuna
tan diferent. No explica,
però, que hàgim trigat tant
a relacionar-les.

Els infants de l’edat d’or

Carles Duarte
actualitza la tradició

Narrativa
L’intrusista
Jordi Boladeras
4t premi Sant Celoni de novel·la
Viena Edicions. Barcelona, 2006

Eva Forn

Començo a creure en la
idea que no existeix
triomf si no hi ha

il·lusió. A tots els nivells. Les
croquetes casolanes del bar
de la cantonada, una bona
idea de negoci, un professor
entusiasta o Saramago no
serienquihanarribatasersi

no els mogués una força po-
sitiva, una energia capaç de
transformar l’interior amb
exteriors feliços. I això no té
res a veure amb els diners o
amb l’ambició per enriquir-
se exclusivament de diners.
Simplement cal escoltar-se a
un mateix i moure’s en la di-
recció d’allò que es vol fer. I
així s’arriba al triomf, també
amb esforç, coherència i, per
què no?, amb grans dosis de
bon humor.

I és precisament tot això
el que li passa a Jordi Bola-
deras, per exemple, quan va
escriure L’home que vivia al
Camp Nou, guanyador de

l’última edició del concurs
de contes del Barça, i amb la
novel·laquepresentem,gua-
nyadora del premi Sant Ce-
loni de novel·la breu.

Boladeras arriba a la
novel·la, eròtica en aquest
cas, després d’un llarg cami-
nar i caminar i jugar, jugar
molt, amb les paraules fent-
les voltar, saltar i inven-
tant-ne de noves quan ho ha
trobat convenient. Aquest
relat, de poc més de cent pà-
gines, és la història, amb un
argument senzill, d’un noi
de trenta-pocs que no sap
què fer per escapar de la
pressió dels seus pares per-

què marxi de casa. Les
seves peripècies en la nova
vida que s’inventa i la seva
relació alpinista amb una
noia teixeixen un relat erò-
tic que bé podria ser –per les
descripcions minucioses de
l’anatomia del cos– un llibre
de viatges, i pel vocabulari
ric i les piruetes que li fa fer,
un poemari en prosa.

Però el que és més im-
portant del gènere que es
regenta, és que allò que
s’explica, les escenes sexu-
als, sense haver sigut po-
sades forçosament a la
pràctica, són imaginables,
pictòriques, artístiques i

escalfadores. La clau per ca-
talogar una novel·la eròtica
com a tal, més enllà de l’ori-
ginalitat de la trama, és si
aconsegueix fer trempar el
lector i si l’autor aconse-
gueix obrir destre i victori-
ós la capsa dels sinònims de
mots com ara cony, penis o
mamelles. I per mostra, un
mugró: “En el rellotge vagi-
nal del plaer, en què les
dotze són el mont de Venus
i les sis el forat del cul, llepo
alternativament i vigorosa
les quatre i les vuit, situa-
des en l’interior de les cui-
xes a banda i banda del
cony”. Bon profit.

Ricard Torrents va guanyar el premi Rahola. PERE VIRGILI

El que vulguis però amb il·lusió

El poeta i novel·lista
Jordi Boladeras. SP


