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Música, prosa i vers
algunmomentqueliagraden
tant els llibres de Somerset
Maugham que voldria trucar
per telèfon a l’autor. A l’època
dels romàntics encara no
existia el telèfon, però sí les
ganes de xerrar amicalment
amb algú els llibres del qual
et fan feliç. És per això que
els crítics d’aquell temps
prestaven tanta atenció a la
biografia dels escriptors, i
miraven amb lupa els esde-
veniments més insignifi-
cants de la seva vida, investi-
gaven als arxius i tractaven
de reconstruir el personatge
històric a partir dels testi-
monis escrits disponibles. I
és d’agrair que de crítics així
encara ara en quedin.

JoanVallès,mestre ihistoriador
que actualment es dedica a
l’ensenyament secundari,
ha fet un llibre, prim però
consistent, sobre aquell que
és considerat unànime-
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ment el màxim poeta rus,
A.S. Puixkin. El volum con-
sisteix en una aproximació
a la figura històrica de
l’autor, una breu tria de po-
emes seus, en traducció de
Jaume Creus, i un disc com-
pacte amb romances de
compositors russos basades
en lletres puixkinianes. Tots
tres documents formen un
conjunt reeixit, i sense
algun d’aquests elements
seria possible que el llibre
quedés incomplet.

L’esbós d’un estudi bio-
gràfic de Puixkin, preparat
amb molta cura i un afecte
autèntic, i escrit amb un
llenguatge assequible per a
qualsevol tipus de lector,
dóna una idea d’allò que va
ser la vida turmentada del
poeta, víctima de les enve-
ges dels literats mediocres
del seu temps i dels rumors
maliciosos sobre la relació
de la seva esposa amb un
jove francès.

Els poemes seleccionats, la
majoria primerencs i poc
coneguts fins i tot per als
lectors russos, ja permeten
adonar-se de la lleugeresa
de la llengua poètica de
Puixkin, de la claredat cris-
tal·lina de les seves imatges
i de l’agilitat extraordinària
amb què es mouen les
seves idees.

Pel que fa a la part musi-
cal, cadascuna de les roman-
ces està precedida per una
intervenció de Jordi Boixa-
deras, que recita les traduc-
cions al català de la lletra, i
amenitza d’aquesta manera
l’audició de les cançons, en la
interpretació sensible i ele-
gant de la mezzosoprano Mi-
reia Pintó i el pianista Vla-
dislav Bronevetsky.

Narrativa
La mirada del vampir
Vicenç Villatoro
Barcanova. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

No és Dràcula
només. Arreu i
des de l’inici dels
temps, de les illes

gregues a Haití, de Ceilan a
Transsilvània, les tradici-
ons populars han parlat de
morts vivents que es passe-
gen entre els humans per

Bagatel·la immortal

Desig de sang

Poesia
A.S. Puixkin. Perfil
de poeta. Breu
antologia poètica
Joan Vallès
Edicions La Guineu. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

La crítica romàntica
avui dia no té gaire
prestigi, però en re-
alitat tenia les seves

virtuts. Per a aquells que la
cultivaven, el que importava
no era només l’obra d’un es-
criptor, sinó també la seva
personalitat. A més, no s’hi
interessaven tant per poder
jutjar-ne millor els escrits,
sinó més aviat per pura curi-
ositat humana. Un dels per-
sonatges més entranyables
de la literatura moderna, el
protagonista d’El vigilant en
el camp de sègol, confessa en

Assaig
Viatge al voltant
de la meua cambra
Xavier de Maistre
Universitat de València
València, 2006

M. Veloy Planas

La primera pregun-
ta que s’hauria de
fer el lector curiós
és per què el Viat-

ge al voltant de la meua
cambra es publica en una
col·lecció d’assaig, i no de li-
teratura, com s’escauria si
considerem, com ho hem de
fer, que l’obra de De Maistre
és, essencialment, ficció, és
a dir, paraula que no vol as-
senyalar de mode probabi-
lístic el món, com fa l’assaig,
sinó que, conscient que el

món sempre serà quelcom
probable, vol fingir-ne un
altre perquè el lector, el lec-
tor curiós, hi habiti.

Si pogués contestar, l’edi-
tor, de ben segur, donaria
una resposta del tot satis-
factòria a aquesta pregunta
–que aquesta obra no s’ha
traduït al català des del
1932, per exemple; o que, si
l’argument és cert, aleshores
tot bon assaig és, en última
instància, ficció–, però el lec-
tor curiós no hauria d’atu-
rar-se en aquestes qüestions
gaire temps, perquè, fet i fet,
allò que l’hauria d’atraure és
l’obra que narra el viatge que
l’autor, fill d’un prohom de
Savoia i militar de professió,
fa al voltant del contorn de
trenta-sis passes de la cam-
bra en què ha estat reclòs
com a càstig per haver parti-
cipat en un duel, i on passa

quaranta-dos dies amb
l’única companyia d’un
criat vell i un gos fidel: una
obra en què trobarà la parò-
dia dels viatgers que fa dos
segles descrivien amb pre-
cisió carregosa les seves pe-
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Poesia
Cartografia
de la desolació
Xavier Díez
Emboscall. Vic, 2006

Ferran Aisa

Xavier Díez (Barcelo-
na, 1965), és un his-
toriador i poeta que

viu a Girona. Cartografia de
la desolació és el seu segon
recull poètic. Díez, fa dos
anys, ja va publicar en
aquesta mateixa col·lecció A
la via morta, i el 1998 va
participar en el llibre col·lec-
tiu Singulars d’un plural.
Antologia del III Festiva de
Poesia de Girona.

Cartografia de la desola-
ció consta de quatre apar-
tats en què el poeta presen-
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ripècies juntament amb el
dolor per la mort d’un
germà d’armes o per l’esva-
ïment dels amors fugissers,
reflexions sentimentals
sobre l’obra de Goethe i una
recreació delirant i encer-
tadíssima sobre la divisió
entre cos i ànima a l’estil de
Descartes.

Acabada la lectura, el lector
curiós hauria de tenir l’es-
tranya sensació d’haver tro-
bat un nou amic, un amic
que és amic de vells amics
com ara Sterne, Diderot i
Gogol, com ara Valéry, Pes-
soa i Bryce Echenique, i,
potser, encara, podria re-
cordar com Carlos Argenti-
no Daneri, després de de-
clamar el seu poeta al nar-
rador de l’Aleph, qualifica el
voyage del savoiès de “ba-
gatel·la immortal”.

Desolació del poeta
ta els Haikus d’hivern, les
Tankes patagòniques, els
Fados geronesos i els Tan-
gos àrtics.

Alguns dels poemes són
inspirats o influïts pel pen-
sament del poeta i filòsof
Henry David Thoreau, al
qual Díez admira i ha tra-
duït recentment alguns
dels seus poemes al català
per a la revista Literàlia.
Un dels haikus tremola al
vent: “Espai d’absències, /
ombres que suren damunt
/ la memòria”.

Díez emociona el lector i
produeix una sensació que
reflecteix la decadència cul-
tural dels nostres dies. A la
tanka Els temps difícils,
Díez, escriu: “Són temps di-
fícils / que vomiten diaris. /
Anys blaus sense herba / on
s’escolen els anhels / que les
mentides barren”.

xuclar-los la vida o per ofe-
rir-los l’eternitat. El mite
del vampir és universal i
etern. De vegades és el sím-
bol del mal. De vegades és la
metàfora de la soledat i de
la infelicitat: aquell que
mata tot el que s’estima. De
vegades, el vampir és l’ha-
bitant de l’altre món que
està, camuflat i ocult, a l’in-
terior del nostre.

L’escriptor i periodista
Vicenç Villatoro, autor
d’una dotzena de novel·les i
guardonat amb els princi-
pals premis de la literatura
catalana, ens presenta ara

un curiós llibre que aplega
un conjunt de textos de gè-
neres diferents, des del
poema a l’article científic,
passant pel conte, el pam-
flet polític i el discurs fune-
rari. No es tracta, per tant,
d’un llibre de literatura fan-
tàstica, com podria semblar
a primera vista, sinó d’un
esplèndid recull de mirades
sobre el mite del vampir.

Fruit d’una extensa do-
cumentació i escrit amb
una prosa rica i evocativa,
que captura immediata-
ment el lector, La mirada
del vampir és una passeja-
da per la devastació i la su-
pervivència, amb la història
mundial com a teló de fons.
Se’ns barregen els vampirs
amb la descoberta d’Amèri-
ca, la Revolució Francesa,
les dictadures comunistes i
la guerra dels Balcans.

El xuclador de sang esdevé
imatge de moltes coses: la
destrucció d’allò que s’esti-
ma, la immortalitat, l’erudi-
ció, la fam de sang aliena...
El llibre inclou, fins i tot, un
comunicat de premsa de
l’Associació de Vampirs de
Transsilvània protestant
per la proliferació de comè-
dies de vampirs, ja que, se-
gons ells, l’ús de l’ésser del
taüt per tal d’aconseguir
efectes còmics fàcils bana-
litza els grans misteris amb
els quals es vincula la seva
existència.

Un cop xuclada fins a l’úl-
tima lletra del llibre, el lec-
tor es qüestionarà quina
part de l’ésser humà també
esdevé un vampir. Aquesta
criatura de la nit no només
viu amb la condemna de ser
insaciable, sinó que posse-
eix també una psicologia
més avançada amb la qual
pot inventar sentiments i
assumir-los ad hoc en la
mesura justa de les pròpies
necessitats. Serem tots
vampirs en un futur?


