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Poesia
Amurada
Cinta Massip
Lleonard Muntaner Editor
Palma, 2006

Xènia Dyakonova

Als poetes solen agra-
dar-los els animals,
però no tots els ani-

mals es consideren igual-
ment poètics. Si les gaseles,
els tigres i els lleons ara es
troben més fàcilment als ver-
sos lírics que als zoològics, els
rinoceronts, fins ara, només
havieninspiratelRhinocéros
deIonesco.Elgranmestrede
l’absurd hi explorava una fa-
ceta d’aquest animal, tot el
que té de violent, de salvatge,
de primitiu, per convertir-lo
en el símbol del mal en gene-
ral i del feixisme en concret.
Després d’una vida plena de
benestar, tots els personat-
ges, homes i dones, queien
víctimes d’una epidèmia es-
tranya: es convertien en ri-
noceronts i perdien per sem-
pre la dignitat humana per
esdevenir bèsties estultes i
hostils. A partir d’aquest lli-
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tacte, però les paraules que
escull i les seves conjuncions
simbòliques de vegades són
impenetrables, com la pell de
l’animal al qual hem al·ludit
abans. Al llarg de tot el llibre,
que recorre diverses etapes
de la relació de la poeta amb
el llenguatge, la memòria i el
desig, a través de cada frase i
cada imatge el lector segueix
desxifrant l’enigma del rino-
ceront, és a dir, del perquè de
la seva presència significati-
va en el món tancat del llibre.

Unadelesinterpretacions seria
veure el conjunt de poemes
com una plasmació de l’im-
pacte produït per la imatge
inicial de l’epígraf: el rinoce-
ront blanc és un element pri-
vat de la seva càrrega negati-
va i impregnat de màgia, i els
llacs glaçats d’Àfrica són una
realitat visual fascinant, que
gira al voltant de la contra-
dicció. Igualment misteriosos
són els versos de Massip, un
cop es mira més enllà de la
seva aparença neutra. De ve-
gades fascinants, d’altres
previsibles, quan assoleixen
més altura és quan fan treba-
llar la imaginació, com els ri-
noceronts africans.

Narrativa
Els elixirs del diable
E.T.A. Hoffmann
Traducció de Ramon Montón
Edicions de 1984. Barcelona, 2006

Xulio Ricardo Trigo

Sempre hi ha un punt
de partença per a les
tradicions literàries,

i més encara si parlem de
gèneres que es van desen-
volupar en aquesta etapa
fonamental que s’articula
entre la meitat del segle
XVIII i tot el XIX posterior.
Potser perquè es tracta
d’un espai de temps en què
l’ésser humà va entendre
que la seva salvació o per-
dició no depenien d’influ-
ències superiors sinó que
era ell qui posseïa aquests
poders, de vegades sota
pany i clau, a dins de la
seva pròpia ment. Així,
com tants grans autors
han conclòs, allò que ano-
menem gènere fantàstic
molt sovint només és el re-
sultat de tenir en compte
totes les realitats que som
capaços de crear.

Durant molt de temps, les
obres de gènere fantàstic,
com d’altres gèneres dits
menors –negra, ciència-
ficció, etc.– han estat con-
siderades una literatura
d’entreteniment, sense
comptar que tota obra lite-
rària ha d’entretenir d’al-
guna manera el lector si

vol aspirar a ser reconegu-
da. I en aquests llibres del
principi té un paper fona-
mental un escriptor com
E.T.A. Hoffmann (1776 –
1822), que va aprofitar la
gradual pèrdua d’influèn-
cia dels conceptes clàssics
per dotar les seves obres
dels elements necessaris
que suraven als inicis del
romanticisme literari.

Potser al lector d’aquesta
ressenya li sona allò d’una
realitat esquinçada en uni-
versos diferents, el joc con-
tinu amb elements fantàs-
tics que vénen d’èpoques
pretèrites, les relacions
amoroses que responen a
regles que no són d’aquest
món. Tot això, i molt més,
no són elements que cons-
trueixen l’últim film de
fantasia que arriba a les
nostres pantalles. Ja hi
eren presents, a
Hoffmann, en aquesta
novel·la que ha repartit in-
fluències decisives en mol-
tes de les obres posteriors
que han barrejat intriga i
fantasia. A més, la traduc-
ció de Ramon Montón
aconsegueix dotar el llen-
guatge d’un cert esperit
contemporani sense re-
nunciar a les bases clàssi-
ques de l’escriptura de
Hoffmann. Tot bones
raons per recomanar-ne la
lectura en aquest volum
tan acurat d’una editorial
que, per al nostre plaer,
s’està especialitzant a pu-
blicar textos clàssics.

Elixirs que
enamoren

La pell del rinoceront
Massip entre Ester Formosa i Toti Soler en un homenatge a Ovidi Montllor. JOSEP LOSADA

Assaig
La ciutat del sol
Tommaso Campanella
Universitat de València
València, 2006

M. Veloy Planas

Si bé no troba nom
fins que, el 1516,
Thomas More titula

amb aquest nom el cèlebre
tractat, la utopia –gènere
que podríem definir, ad
hoc, com aquell que descriu
un lloc inexistent a fi de
mostrar un model per
transformar el lloc en el
qual viu el lector– ha estat
i és encara important per al
pensament occidental: bé
sigui a través de la fe en
l’abstracció de Plató, bé a
través de la moral cristiana
d’Agustí d’Hipona, bé a tra-

vés de l’ordre i el progrés de
les utopies socialistes del
segle XIX o bé a través de la
ironia derrotada i senti-
mental de la postmoderni-
tat, el cert és que la utopia
ha permès, permet encara,
la distància que ens és ne-
cessària per copsar l’orga-
nització social de la qual
formem part, com també
capir les il·lusions col·lecti-
ves que, ho vulguem o no,
ens influeixen i, per tant,
formen part de la nostra
identitat.

Dit això, i en el ben entès
que està mancada de l’har-
monia que anima obres
majors com ara les referi-
des Utopia i La ciutat de
Déu, La ciutat del sol –es-
crita per Campanella, un
capellà intel·lectual i visio-
nari enfrontat a la realitat
regida per una monarquia
espanyola absolutista i ca-

tòlica– és una mostra deli-
ciosa de la forma que pren
la utopia durant el Renai-
xement, una mostra que,
llegida avui, sorprèn per-
què permet constatar fins
a quin punt és làbil el con-
cepte de racionalitat –la
raó de Campanella exclou
Aristòtil, però inclou la cà-
bala i l’astronomia.

També mostra el poder dels
símbols: gràcies a la fe en la
transmigració del símbol a
través dels gens de l’hereu,
la monarquia espanyola ha
imposat la seva voluntat de
regnar en un país adminis-
tratiu, supersticiós i rom,
mentre que, orfe de sím-
bols, el pensament indivi-
dualista, anàrquic i solar
capaç d’imaginar utopies
segueix sent l’excepció,
l’heterodòxia, la raresa:
peccato!

Utopia contra el rei d’Espanya

Gravat que representa Tommaso Campanella. SP

L’oneig
banal de la
nacionalitat

Assaig
Nacionalisme banal
Michael Billig
Traducció d’Anna Torcal i Salvador
Company. Editorial Afers /
Universitat de València. Catarroja /
València, 2006

Xavier Filella

L a traducció al català
de Nacionalisme
banal, el reconegut

llibre que Michael Billig es-
crivia a meitat dels 90, me-
reix una atenció especial en
un país com el nostre, en què
ens hem acostumat a veure
com el nacionalisme ha
estat identificat amb un tri-
balisme regressiu i, en ocasi-
ons, violent. Ha passat més
d’una dècada des que Billig,
catedràtic de ciències socials
a la Universitat de Loughbo-
rough, va publicar aquest as-
saig, però la seva reflexió
continua sent tan encertada
i oportuna com el primer dia.

Contràriament al que és
habitual entre els estudiosos
de la nació i el nacionalisme,
Billig centra la seva atenció
en el tan inadvertit naciona-
lisme de les nacions amb
Estat. Els líders polítics
d’aquestes nacions, escriu
l’assagista, normalment no
són titllats de nacionalistes,
però el sentiment nacional
és un rerefons continu en els
seus discursos. De fet, les na-
cions amb Estat, continua
explicant Billig, es vertebren
en un seguit d’elements de la
vida diària que conformen
un recordatori permanent
de la seva identitat.

Aquests recordatoris ba-
nals de la nacionalitat –que
abasten des de la bandera que
oneja a l’exterior d’un edifici
públic fins a l’esportiu entusi-
asme amb què s’anima la se-
lecció nacional– serveixen per
transformar l’espai que habi-
tem en l’espai de la pàtria. El
nacionalisme, doncs, no és
una reacció reescalfada que
sempre pertany a d’altres,
sinó una ideologia omnipre-
sent, que no tan sols trobem
en els –permetin-me l’expres-
sió– eixelebrats separatismes
perifèrics, sinó també, i
aquest és el gran encert
d’aquesta obra, en els centres
cosmopolites i elegants.

El nacionalisme no és
només cosa de catalans, cor-
sos iquebequesos,sinótambé
d’espanyols, francesos i cana-
dencs. Així les coses, el nacio-
nalisme, tal com se’ns descriu
en aquesta obra, no és, ni de
molt, un ideari del passat,
sinó una força ideològica fo-
namental en el món contem-
porani. No veure-ho així, con-
clou Billig, és oblidar l’inad-
vertit però inapel·lable oneig
de la nacionalitat en les naci-
ons amb Estat.

bre, semblava difícil mirar el
rinoceront des d’una altra
perspectiva. Tanmateix, per
això existeixen els poetes:
perveure lescosesvellesamb
ulls nous.

Cinta Massip, traductora al ca-
talà de Cabral de Melo, ha pu-
blicat el seu primer poemari
amb el títol Amurada, cosa
que ja anuncia una solidesa i
un enigma al darrere. El que
contribueix a engrandir
aquest enigma i a provocar
un gran desconcert al lector
és l’epígraf a la primera part,
manllevat d’un altre drama-
turg francès, Bernard-Marie
Koltès, que parla de la neu a
l’Àfrica i els rinoceronts
blancs que hi travessen els
llacs glaçats. En els versos
d’aquest poemari, d’una sim-
plicitat lèxica absoluta i d’una
densitat semàntica notable,
la imatge del rinoceront es re-
peteix diverses vegades, sem-
pre d’una manera més aviat
críptica, com per exemple:
“Jo m’ancoro en els ulls / cecs
/ del rinoceront. / Només la
veu és el tacte del cos, /
només la llum és carícia pro-
funda”. La poesia de Massip
és tan real com el cos i el seu


