
AVUI
DIJOUS, 15 DE FEBRER DEL 200714

Narrativa
La trista mort
del Noi Ostra
Tim Burton
Traducció de Miquel Desclot
Angle Editorial. Barcelona, 2007

Josep Maria Ripoll

L’univers del cine-
asta Tim Burton
és un dels més
personals del ci-

nema americà actual: a mig
camí del cinema fantàstic,
l’homenatge cinèfil i la parò-
dia constant, li devem títols
memorables com ara Ed
Wood i Eduardo Manostije-
ras i obres prou notables
com Charlie y la fábrica de
chocolate, totes tres tan di-
vertides com tendres i des-
caradament pop. No és gens
estrany que un artista abas-
ti més d’una disciplina, i Bur-
ton ens ofereix a La trista
mort del Nen Ostra una
col·lecció de poemes narra-
tius acompanyats amb di-
buixos, en un registre també
equidistant de la fantasia,
l’humor absurd, la crueltat i
la tendresa, en l’estela del
nonsense de Lewis Carroll i
del sarcasme dels contes
més grotescos de Poe.

L’obra, publicada originà-
riament a Nova York el
1997, basa bona part de la
seva força en la sonoritat i la
ironia d’un vers que evoca el
to d’alguns contes infantils
(“Vet aquí que un bon
dia...”). Per això és impres-
cindible, tant que la versió
sigui poètica com que s’acari

amb els originals, elements
que la present edició de l’edi-
torial Angle ha tingut en
compte, tal com ja va fer la
castellana d’Anagrama l’any
1999. Aquest és, doncs, un
llibre en què la tasca del tra-
ductor resulta especialment
important, i per això ha
estat un encert que se li hagi
confiat a Miquel Desclot, un
gran expert en la qüestió,
com sabrà qui conegui el
volum De tots els vents, del
2004, on s’inclouen molt
acurades versions tant de
Shakespeare com de Miquel
Àngel, Goethe i Prèvert, per
enumerar-ne una ínfima
part. Desclot juga amb el
vers com ho fa Burton, es
permet alguna llicència hu-
morística –com ara una
al·lusió a La vaca cega, de
Maragall– i manté a la per-

fecció el caràcter de contes
infantils cruels –i per a
adults– dels poemes.

Potser l’únic aspecte que
se li podria discutir a la pre-
sent edició –amb els dibui-
xos a tot color, com ha de
ser– és que aquest formida-
ble entreteniment menor,
encara prou recent, figuri a
la col·lecció El Far, de clàs-
sics de butxaca –i que mai
no ens cansarem d’elogiar–,
al costat d’autors tan àmpli-
ament consagrats pel temps
com ara Henry James, Mark
Twain i Leonardo da Vinci;
però la millor resposta a
aquesta objecció és que, sens
dubte, André Breton s’hau-
ria afanyat a incloure Burton
a la seva Antologia de
l’humor negre. De vegades,
els entreteniments menors
també arriben a clàssics.

Narrativa
La princesa de
la llum. L’esclava
de la porta
Jean-Michel Thibaux
Traducció de Librada Piñero
Roca Editorial. Barcelona, 2006

Esteve Plantada

Aquesta novel·la té
tots els ingredients
per agradar al pú-

blic. Thibaux, que des de la
publicació de Les Âmes
Brûlantes (1983) no ha
parat d’escriure –unes 30
novel·les, traduïdes a més
de deu llengües–, és l’autor
d’El Misteri del Priorat de
Sió, l’èxit que el va fer po-
pular. A La princesa de la
llum –basada en un perso-
natge real, Cecília Venier
Baffo– l’autor ens situa a la
Venècia del 1535. Cecília és
la filla d’un comerciant ve-

Crítica

necià que ha estat educada
per formar part de l’harem
del sultà Soliman. Però la
seva missió serà molt més
complexa.

A partir d’aquí, trobareu el
que espereu trobar: una
trama plena de d’aventures
i girs, descripcions d’espais
sense arribar al detall carre-
gós, una eficient documen-
tació històrica i elements
per a la ràpida immersió. La
novel·la té espases, corre-
disses, intrigues, emocions
i... Venècia. No busqueu més
del què la novel·la d’aventu-
res vol donar: passen coses,
hi ha acció, hi trobareu es-
cenaris exòtics i una estruc-
tura clara. No busqueu estil,
no és necessari. No trobareu
una prosa original, ni una
forma nova d’explicar les
coses. El que importa és la
història que ens explica i la
capacitat de l’autor per en-
redar-nos-hi.

Contes cruels

Tots els ingredients
El prolífic novel·lista Jean-Michel Thibaux. JULIÁN MARTÍN / EFE

Assaig
Vida líquida
Zygmunt Bauman
Traducció d’Abino Santos
Paidós. Barcelona, 2006

Contra el progreso y
otras ilusiones
John Gray
Traducció d’Abino Santos
Paidós. Barcelona, 2006

Xavier Filella

Zygmunt Bauman, ca-
tedràtic emèrit de so-
ciologia de les univer-

sitats de Leeds i de Varsòvia,
forma part del grup d’analis-
tes que més lúcidament han
sabut descriure els canvis
que, de dalt a baix, han
transformat el món contem-
porani. La seva metàfora
sobre la modernitat líquida,
nom amb què l’assagista ti-
tulava un dels seus llibres de

més renom, completa les no-
cions de societat del risc
(Beck), societat xarxa (Cas-
tells) i modernitat reflexiva
(Giddens)ambquèdiferents
sociòlegs han descrit les mu-
tacions del nostre present.

Ara, des de ‘Vida líquida’,Bau-
man ofereix una recopilació
de textos sobre diversos as-
pectes de la precària i incer-
ta modernitat líquida. La
vida líquida, explica Bau-
man, és una vida devorado-
ra, en què els objectes tenen
una esperança de vida sum-
mament limitada i el ciuta-
dà és reduït a la funció de
consumidor. Res hi ha d’es-
trany, doncs, en què la cul-
tura líquida ja no sigui el re-
sultat de l’aprenentatge i
l’acumulació. Més aviat, ens
diu l’assagista, és una cultu-
ra de desvinculació, discon-
tinuïtat i oblit. La hibridació,
conclou Bauman, és la
forma més ostensible de la
cultura líquida. Més encara,

la hibridació és l’expressió
extrema d’una individuali-
tat intransigent, però im-
possible, que Vida líquida
explora amb precisió.

La sagacitat analítica de
Bauman és completada pel
sever realisme que John
Gray desplega a Contra el
progreso y otras ilusiones,

un recull d’articles publicats
a New Statesman. El pessi-
misme amb què Bauman
parla de les noves formes de
l’exclusió o del malbarata-
ment del consumisme
tenen la seva correspon-
dència en la mirada desen-
cantada amb què Gray exa-
mina el progrés.

La fe en el progrés, afirma
Gray, no és més que una su-
perstició. El progrés cientí-
fic és innegablement real,
però la vida humana pot tor-
nar-se més salvatge i irraci-
onal fins i tot a mesura que
s’acceleren els avenços cien-
tífics. La desconfiança en la
ciència és, d’una o altra ma-
nera, l’eix dels articles de la
primera part del volum, en
què John Gray expressa la
seva desconfiança per la bi-
otecnologia i ens alerta, amb
provocatius arguments, da-
vant la fragilitat de l’estil de
vida occidental.

Aquesta mateixa capaci-
tat per regirar les coses la
trobem en la segona part de
volum, que Gray dedica a les
conseqüències de la globa-
lització en un món que, des-
prés dels atemptats de l’11-
S, ha vist com l’expectativa
dels neoliberals en el mercat
lliure global, com el mateix
progrés, no era més que una
altra falsa utopia.

El progrés, ¿una il·lusió?

Il·lustració del llibre de Tim Burton. ANGLE EDITORIAL
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Assaig
Més que una escola
Frederic Godàs i el
Liceu Escolar de
Lleida (1906-1920)
Hermínia Esteban
Pròleg de Ramon Camats
Pagès Editors. Lleida, 2006

Ferran Aisa

El Liceu Escolar, fundat
pel mestre Frederic
Godàs i Legido (1879-

1920), fou la institució peda-
gògica més progressista de
Lleida. El mestre Godàs era
admirador de la Institución
Libre de Enseñanza de Giner
de los Ríos, seguidor dels cor-
rents més innovadors de la
reforma escolar europea i
simpatitzant de Ferrer i
Guàrdia. Entre els pedagogs
avantguardistes que van in-
fluir en l’obra del mestre llei-
datà hi havia Rousseau, Pes-
talozzi, Fröbel, Spencer,
Montesino, Vives i Llull, la
imatge dels quals va col·locar
en el frontispici de l’edifici es-
colar del carrer Blondel de
Lleida. El lema de Liceu Es-
colarera: “Salud,bondad,be-
lleza y verdad”.

Hermínia Esteban ha es-
tudiat a fons la vida del fun-
dador d’aquesta escola libe-
ral i ha cercat documents i
testimonis que ha fet servir
de base per elaborar el seu
treball. L’objectiu de l’auto-
ra ha estat reproduir el més
fidelment possible la reali-
tat del Liceu Escolar i del
seu fundador.

El projecte acadèmic de
Godàs no va ser fàcil en una
ciutat on predominaven els
centres privats religiosos. El
mestre va rebre dures críti-
ques dels sectors conserva-
dors de Lleida, però, mal-
grat les dificultats, va acon-
seguir crear una escola laica
on els nens i nenes aprenien
en un ambient participatiu,
alegre i vivificador. Godàs
també va destacar com polí-
tic de la Joventut Republi-
cana, al costat d’Humbert
Torres i Alfred Perenya.

L’autora de l’assaig ha fet
una important immersió en
la vida quotidiana de l’esco-
la per posar llum a una
època d’avantguardisme pe-
dagògic, i d’aquesta manera
presenta les activitats aca-
dèmiques a través de l’ense-
nyament, el butlletí, les ex-
cursions, l’esport, el sistema
educatiu, les sucursals del
Liceu i les opinions de mes-
tres i alumnes. L’estudi
s’atura en el curs de la sob-
tada mort de Godàs el 1920,
però el Liceu va continuar
obert fins al 2 de novembre
del 1937 quan edifici, alum-
nes i mestres foren víctimes
del bombardeig alemany
sobre la ciutat de Lleida.

El sociòleg i assagista Zygmunt Bauman. SP


