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Poesia
La nit en el record
(Obra poètica II)
Jordi Pàmias
Pagès Editors. Lleida, 2006

Xavier Cortadellas

F lauta del sol (1979)
va ser segurament el
primer gran llibre de

Jordi Pàmias. Deu anys
abans s’havia donat a conèi-
xer amb La meva casa. Sis
anys més tard encetava un
nou cicle amb Lluna d’estiu,
el tercer, si comptem els dels
anys 60, que, segons Xavier
Macià, és de formació i
d’aprenentatge. Lluna
d’estiu continuava, però, la
línia introspectiva, elegíaca,
desolada, de temps passats i
de món perdut que havia co-
mençat a Flauta del sol. Al-
guns dels últims poemes
d’aquest llibre –Retorn a
casa i Últim lament– són el
punt de partida de Casa i
d’altres de Lluna d’estiu, tal
com es pot constatar avui,
perquè l’any 2004 Pàmias va
començar a publicar la seva
obra poètica pel volum ter-
cer. Va titular-lo Lluna
d’estiu (obra poètica III) i hi
recopilava els llibres Lluna
d’estiu, Àmfora grega, El
camí de ponent i L’alegria
velada, que són els que vam
conèixer als anys 80.

Ara, a La nit en el record
(obra poètica II), recopila els
del decenni anterior: Temps
empresonat, Cançons de la
nit benigna, Aurora amb
gebre i Flauta del sol. Fa prou
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evident, en tot cas, que els ci-
cles de Pàmias van per de-
cennis: els anys 90 són uns
anys de silenci; darrerament
ha publicat La veu de l’àngel,
Narcís i l’altre i Terra cansa-
da, que formen una trilogia,
i Fuga del mil·leni, el primer
llibre d’aquest nou cicle.

Els quatre que recupera
ara a La nit en el record
m’han fet pensar que, bo i
haver superat aquell primer
cicle de formació, Pàmias
anava tot just en camí de tro-
bar una veu pròpia. Temps
empresonatera hereu del re-
alisme social dels 60, però la
pausa intimista d’Intermedi
–amb pretextos al voltant de
Mozart, Degas, Van Gogh,
Matisse i Pavese– i, sobretot
l’impressionant Cans sense
nom, en què “la gent de casa
nostra” d’aquest poeta social
que era llavors Pàmias puja-
va, com els cans, “escala
amunt, a la recerca d’un
replà més tebi”, deixaven en-
treveure que seria també un
gran poeta.

A ‘Cançons de la nit benigna’
trobo molts poemes –Les
hores, Incerta vida, Escola,
també els més amorosos
com ara Cor meu i L’alosa–
bastant propers als millors
de Lluna d’estiu. Què va fer,
doncs, que a Aurora amb
gebre canviés de pas? La ne-
cessitat d’assumir l’herència
poètica de Foix, més efectis-
ta i formal, abans de comen-
çar a recórrer un camí propi?

La nit en el record ens
ajuda ara a entendre les dre-
ceres, els dubtes i les marra-
des d’un bon poeta.

Assaig
Jo he servit el tripartit
Rafael Vallbona
L’Esfera dels Llibres. Barcelona, 2007

Toni Vall

Curiós, molt curiós
el llibre de Rafael
Vallbona sobre l’o-
dissea vital i políti-

ca de Joan Carretero com a
conseller de Governació del
primer tripartit i com a
mosca collonera capaç de
fer empipar alhora Zapate-
ro, Maragall i Carod-Rovira.

Convé dir d’entrada que
Jo he servit el tripartit és
un llibre amb una indefini-
ció de gènere força sorpre-
nent. Sembla –dic sembla
perquè enlloc no s’explica–
que Carretero va refusar
signar el llibre que havia co-
escrit amb Rafael Vallbona
no se sap ben bé per què.
Així doncs, no sabem si el
llibre en qüestió són unes
pseudomemòries políti-
ques, una acumulació de
filtracions, un treball d’in-

vestigació o un relat de po-
lítica-ficció. El sentit comú
ens ajuda a desxifrar l’enig-
ma, i el lector entén que el
que té a les mans és la re-
construcció que fa Vallbo-
na de tot el que li va expli-
car Carretero. No hauria
estat sobrera una explica-
ció/introducció un pèl més
acurada.

Perquè, esclar, en cap moment
no apareix el nom de Joan
Carretero, però sí que es diu
que el protagonista del relat
és el primer conseller de Go-
vernació del govern de Pas-
qual Maragall. Així doncs,
què? Es tracta de jugar al
gat i a la rata? Juguem tots
al “jo dic però no ho dic”? La
puta i la Ramoneta? En fi.

Dit tot plegat, afegim
immediatament que ens
trobem davant d’un llibre
molt interessant i, sobre-
tot, molt útil perquè el lec-
tor es faci a la idea d’unes
quantes coses. La primera
i més evident és que, se-
gons l’exconseller, els bu-
dells d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya no són

precisament una bassa
d’oli. Resulta d’allò més
sorprenent descobrir que
Carretero és el responsable
indirecte del no d’ERC al
referèndum de l’Estatut, ja
que poc després de la seva
expulsió del Govern i jun-
tament amb uns quants
companys va promoure un
text contrari a l’Estatut
que va encabritar d’allò
més les bases del partit
fins al punt d’obligar la di-
recció a defensar un no en
el qual no creien.

També comprovem que
Carretero no té pas pèls a la
llengua. No s’està de criticar
Maragall per la seva falta de
lideratge i per la polèmica
del 3% (entre altres temes),
Carod-Rovira perquè no
parla amb la gent i per la
seva entrevista amb ETA,
les reunions del govern, la
cúpula d’ERC, de Rodríguez
Zapatero diu que és un de-
magog, i de CiU, que és un
partit envellit i sense cap
il·lusió per a res.

També resulta molt instructiu
el recorregut que es fa per
les principals tasques de go-
vern –acabades o no– de
l’exconseller: la llei electo-
ral, la llei d’ordenació terri-
torial i la relació amb els al-
caldes del país, siguin del
color polític que siguin.

De tot plegat, de l’atenta
lectura d’aquest llibre incò-
mode i necessari, un no pot
sinó reafirmar-se en la con-
vicció que la política (cata-
lana) és un autèntic joc dels
disbarats, una festa d’ani-
versari en què tots els nens
es barallen pel tros de pastís
més gros i els espanta-so-
gres ressonen com trons,
des del saló del Tinell fins al
dels Passos Perduts passant
per Sant Jaume i la Casa
dels Canonges i anant a
petar a una bonica ciutat pi-
rinenca que comença per
puig i acaba per cerdà.

Retrat d’un estrany
a l’edèn maragal·lià

Un replà més tebi
El poeta Jordi Pàmias (Guissona, 1938). LAURENT SANSEN

Assaig
Els espies catalans
Domènec Pastor Petit
Proa. Barcelona, 2006

Joan Rico

Quan pensem en es-
pies, solem imagi-
nar-nos homes d’e-
tiqueta que beuen

còctels, van d’ambaixada
en ambaixada i, de tant en

tant, passen informació va-
luosíssima per al seu país.
Res més lluny de la realitat,
aquest llibre ens mostra la
dura, desagraïda i sovint
mal pagada feina d’espia.
Tant al nostre país com a
qualsevol altre.

El veterà historiador Do-
mènec Pastor Petit revisa
un llibre que ja va publicar
fa gairebé vint anys i hi afe-
geix nous noms, a la relació
d’espies catalans. Ara bé, la
llista, un total de setze, pot-

ser esdevé massa llarga, i
mentre alguns tenen l’espai
ben guanyat, com ara Alí
Bei i Joan Pujol, d’altres hi
entren amb calçador, com
ara Emili Junoy –que apa-
reix pel sol fet d’haver tin-
gut un affaire amb Mata-
Hari– i Josep Pla –del qual
només apareix el nom en
una llista de suposats espi-
es–. Em costa de creure
que l’escriptor empordanès
pogués arriscar la vida per
cap sistema o govern.

Un comentari a part me-
reix un dels noms afegits en
aquesta nova edició, el de
Lipstick, sobrenom que
amagava Josep Tarradellas.
Al llibre trobem el qui fou
president de la Generalitat
fent d’espia a dues bandes
abans de tornar a Catalu-
nya. Més enllà dels noms, el
que traiem en net d’aquest
llibre és que cal desfer
molts tòpics i mostrar la
duresa d’una professió en
què cal gratar molt per tro-

bar una informació que
moltes vegades és inútil.

Els espies catalans se’ns
mostra com el seu títol,
amè, senzill i directe. En
cap cas no pretén ser un
exhaustiu document per a
historiadors o entesos, sinó
una entretinguda però do-
cumentada introducció a
dos temes que poden inte-
ressar a un lector ampli: la
veritable vida dels espies i
una part de la història del
nostre país.

Espies amb espardenya

El narrador, poeta i assagista Rafael Vallbona. JOSEP LOSADA

La raó
i el seu altre

Assaig
La Il·lustració
Gonçal Mayos
Editorial UOC, Barcelona, 2006

Fronteres de la desraó
Diversos autors
La Busca, Barcelona, 2006

Xavier Filella

La raó és el vector que
defineix el pensament
il·lustrat i també, en

bona mesura, l’eix que ha
vertebrat la modernitat. El
seu avenç al llarg del segle
XVIII va servir per emanci-
par l’individu del jou de la tra-
dició, però també va desem-
bocar en un nou totalitaris-
me que, emparat en la raó
instrumental, ens ha condu-
ït a Auschwitz, el Gulag i Hi-
roshima. De l’ambivalència
de la raó ens en parlen Gon-
çal Mayos, en la revisió que
dins la sèrie Vull saber dedi-
ca a La Il·lustració, i Fronte-
res de la desraó, obra en què
els membres del Liceu Joan
Maragall reflexionen sobre la
creixent sensació de malfi-
ança respecte al que la raó
pot realment oferir-nos.

Mayos presenta, amb un
llenguatge summament en-
tenedor i dirigint-se al gran
públic, una acurada intro-
ducció al que qualifica com el
moment segurament més
important de la modernitat
occidental. L’obra resumeix
en poc més de cent pàgines
els trets essencials d’aquest
corrent, a la vegada que
n’examina les principals in-
terpretacions i el llegat.

La tasca divulgadora que
Mayos ofereix en aquest
volum té el seu contrapunt
en els sospesats arguments
amb què els membres del
Liceu Joan Maragall, entre
els quals el mateix Mayos, re-
flexionen sobre la naturalesa
de la raó. Fronteres de la des-
raó perfila el doble rostre de
la raó en un moment en què,
com subratllen els autors, la
racionalitat instrumental i
tecnocientífica, filla de les
Llums i ingènuament pro-
gressista, ens està portant a
la crisi ecològica i a la deses-
tructuració social.

Els autors reprenen la
línia encetada en obres ante-
riors en què abordaven l’al-
teritat i el mal, dues reflexi-
ons filosòfiques que ara com-
plementen amb aquesta
reconsideració dels límits de
la raó a través del mirall que
ofereix el seu altre, la desraó.
El mèrit dels autors és saber
qüestionar la raó sense per
això caure en un irraciona-
lisme de saló, perquè al cap i
a la fi, com recorda Lluís Ale-
gret, malgrat les possibilitats
iròniques i poètiques de l’ir-
racionalisme, també la des-
raó té límits.


