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Alonso, en fantàs-
tica traducció del
francès al “català
matisadament

valencià”, ens acosta l’uni-
vers riquíssim de Michel de
Montaigne. De moment, ha
sortit el llibre primer dels
Assaigs (Proa, 2006), però
l’operació inclou també els
altres dos. L’obra de Mon-
taigne és una fita literària
de primer ordre. De fet, els
seus assaigs estableixen la
matriu d’una escriptura
que fixa les divagacions del
pensament. L’assaig és l’es-
criptura dels exploradors
que investiguen, documen-
ten, opinen i argumenten.
Montaigne és amè, plena-
ment vigent i absoluta-
ment antipedant. La seva
escriptura s’acosta a l’hi-
pertext. Relaciona concep-
tes aparentment allunyats,
fa links, copia (citacions) i
les enganxa (en el discurs).
Llegim-lo: “Comence ordi-
nàriament sense cap pla; la
primera idea fa que vinga
la segona [...] m’agrada
més escriure dues cartes
que tancar-ne i plegar-ne
una”. Sense Montaigne
potser mai no hauríem ar-
ribat a Google. Aquesta úl-
tima frase és pura demagò-
gia de publicista (no con-
fondre publicista amb
publicitari), però l’escric a
consciència perquè cap lec-
tor actual no hauria de
tenir por de capbussar-se
en la lectura dels Assaigs.

Si us agrada llegir diaris
us agradarà llegir Montaig-
ne. I això ja no és demagò-
gia. Anem a demostrar-ho.
Per exemple, els aficionats
als jocs verbals que acostu-
men a sortir en aquesta

secció trobaran grans mo-
ments de gaudi. Els reco-
mano que, per anar fent
boca, obrin el volum que
ara edita Proa pel capítol
XLVI Sobre els noms, que
comença d’una manera
ben prometedora: “Per bé
que hi haja moltes herbes,
tot s’enclou sota el nom
d’amanida. Igualment, sota
la consideració dels noms,
em dispose a fer ací un ba-
tibull de diversos ele-
ments”. Repassa després
algunes històries delicioses
amb l’onomàstica d’ele-
ment central. Per exemple,
fa èmfasi en el costum de
fer seure els homònims a la
mateixa taula i això li per-
met anar a petar a un epi-
sodi gastronòmic franca-

ment extraordinari. Resul-
ta que l’emperador romà
Septimi Geta feia distribu-
ir el servei dels seus plats
segons les inicials dels
noms dels menjars. Potser
per coqueteria, M. de M. ho
exemplifica amb els que co-
mencen per la seva inicial:
“Així se servien els que co-
mençaven per M: mouton,
marcassin, merlus, mar-
souin, i així també d’al-
tres”. Vicent Alonso, tra-
ductor atent i amatent
amb el lector, hi afegeix
una nota esclaridora a peu
de pàgina: “He preferit, per
raons òbvies, conservar els
noms originals el significat
dels quals és corder, sen-
glar jove, lluç i beluga”.
Bon profit.

Enigmística

Vicent Alonso ha traduït els ‘Assaigs’ de Montaigne. SP

A ls efluvis d’El Bes-
tiari d’Apollinai-
re, entre la puça i
la cabra del Tibet,

hi són esmentats, amb ad-
miració potser un xic sacrí-
lega, uns éssers de forma
desconeguda i tanmateix
d’una bellesa sorprenent.
Són els querubins, que pre-
nen l’aparença de bous alats
(no gens monstruosos, però)
i que es distingeixen per
sobre de totes les altíssimes
jerarquies celestes destina-
des al servei i a la glòria de la
divinitat, una i alhora tríada
reblerta dels misteris que va
glossar sant Agustí. I a la
vora del dromedari, hi res-
plendeix la coloma, amb qui
Apollinaire es volia casar. I
ho hauria fet si no fos pel
cranc, que se’n va anar a re-
culons cap a la medusa de
testa malaurada. “Ai, pobres
poetes!”, que va cridar
l’eruga en fer-se papallona. I
és que als versos dedicats al
gat hi ha tota la melangia
que provoca la lírica anima-
lística, ensinistrada ara per
Joaquim Sala-Sanahuja amb
la seva finíssima versió del
deliri del seu avantpassat
apòcrif, l’inventor del cal·li-
grama. I els dibuixos postna-
ïfs de Jaume Canet ens hi
demostren que, com se’ns ve
a dir a la contracoberta del
llibre (Lleonard Muntaner,
Editor), sense la tinta del
pop d’Apollinaire, Ferrarter
no seria calamar.

Càpsula

‘Allons enfants’

Màrius Serra
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Aneu amb ell i compadiu-lo

pels seus mals pagats amb set

i beveu l’aigua que les fonts

li han negat per veure’l net.

¿No veieu rics la porca herència

que ja deixeu als indigents?,

¿i no ploreu l’amarga pena

de tenir els ulls a les dents?

Però ja és aquí aquell qui calla

i no atorga mai cap somni,

pren paciència i es declara

massa vell per no fer l’orni.

El poeta Josep Sabater. SP

Poesia

Ja és aquí
Vol de Dol
Penombra d’Argent, 2006

MariusSerra@verbalia.com

Josep Sabater

Pepo TamaritEl quiosc

Revista semestral de cul-
tura i pensament editada
a Manresa. Destaca es-

pecialment el dossier central,
Metro polis. Escenaris urbans
2002-2005, dedicat a l’obra fo-
togràfica del jove Joan Villapla-
na Casaponsa, amb un text sig-
nat per Cristina Masanés. Lluís
Calderer ens parla de la
novel·la Solitud, de Víctor Cata-
là, pseudònim de Caterina Al-
bert. Teresa Iribarren analitza
el magnífic llibre Lectures eu-
ropees, de Ramon Esquerra.
Pep Molist ens mostra les inte-
rioritats del món de Verne a
Jules Verne, ponts entre la ci-
ència i la literatura.

Faigarts
Número 45-46
Associació Faig Cultura
Manresa
Segon semestre 2006
10 euros

En aquesta edició desta-
quen quatre articles de
recerca: Els viatgers eu-

ropeus i la realitat catalana
(Eduard Riu-Barrera), La meta-
morfosi del ‘Tigre del Maestrat’
(Conxa Rodríguez), Erasme de
Gònima i la Guerra del Francès
(Maties Ramisa) i El ‘Diálogo’
Catalunya-Castella (Jordi
Amat). També podem llegir
l’article que Manel Zabala dedi-
ca a Paco Candel i un altre en
què David Bates ens parla dels
historiadors professionals. Joa-
quim Rabaseda signa Suport
oficial, crítica oculta. Contra-
diccions en el centenari de
Xostakóvitx.

L’Avenç
Número 319
L’Avenç
Barcelona, desembre, 2006
5 euros

Abans de l’entrevista al
cronista del món del jazz
Ashley Kahn, podem lle-

gir tres articles dedicats a
Carme Canela i Lluís Vidal, el
pianista Lluís Coloma i el gui-
tarrista Amadeu Casas. Amb
l’original format d’entrevista
d’anada i tornada podem llegir
les opinions i saber què es pre-
gunten el contrabaixista David
Mengual i el saxofonista Jon
Robles. El tema central està
dedicat al pianista gadità
Chano Domínguez. César Meri-
no signa un reportatge sobre
el jazz a la Xina i, entre d’altres
temes, ens comenten el nou
disc de Cris Juanico.

Jaç
Número 13
Grup Enderrock
Barcelona, hivern, 2006
6 euros


