
AVUI
DIJOUS, 19 D’ABRIL DEL 20076 Opinió

Robertson Davies
va ser un autor
canadenc mundi-
alment conegut

als anys 70. Les seves
novel·les van traçar el camí
que després ha seguit amb
gran èxit el seu deixeble
John Irving. Libros del Aste-
roide va aconseguir que la
versió castellana de Fifth bu-
siness (El quinto en discor-
dia), prologada per Valentí
Puig, cridés l’atenció dels
lectors més atents. El seu
èxit, i el fet de rebre el premi
Llibreter, han persuadit
l’editor a publicar-la també
en català, en una magnífica
traducció de Carles Miró: El
cinquè en joc.

És la primera part de la
Trilogia de Deptford, el po-
blet canadenc on neixen els
protagonistes principals:
Dunstan Ramsay (historia-
dor especialitzat en sants),
Boy Staunton (triomfador
nat mort en estranyes cir-
cumstàncies) i Magnus Ei-
sengrim (el nom artístic que
adopta un il·lusionista fill
d’un pastor i una mare toca-
da del bolet). El cinquè en
joc és una novel·la excel·lent
centrada en la culpa.

La segona part de la trilo-
gia du per títol Mantícora i
ressegueix un procés de
psicoanàlisi del fill de Boy
Staunton a Zuric. Ara, co-
incidint amb la traducció
catalana de la primera, surt
la versió castellana de la
tercera i última: World of
wonders (El mundo de los
prodigios), sempre a Libros
del Asteroide. Aquí el prota-
gonista és l’il·lusionista i el
pretext narratiu, la filma-
ció d’una pel·lícula sobre la
vida de Jean-Eugène Ro-

bert-Houdin, el pare de la
màgia moderna, que Mag-
nus encarna al cel·luloide.
Per aprofundir en el sub-
text de la seva interpreta-
ció, Eisengrim ens obsequia
amb el relat complet de la
seva vida, des que als set
anys va ser segrestat a
Deptford per un firaire pe-
derasta, passant per totes
les capes del teatre anglosa-
xó, en una novel·la autòno-
ma, però que dóna sentit
complet a molts fets expo-
sats en les altres dues.

Hi apareixen també dos
curiosos casos de bifront. El
primer és el bar de capçale-
ra d’una companyia teatral
anglesa encapçalada per un
actor de l’època romàntica
que va de gira per l’Amèrica
del Nord. L’anomenen Noo-

las Rab, però en realitat lle-
geixen la porta de vidre
fumat des del darrere. Na-
turalment, és un Bar Salo-
on, com els de l’Oest. El
segon bifront és més sofisti-
cat. Un dels actors, anome-
nat Jim Hailey i graciós em-
pedreït, sol fer broma amb
un producte de menjar en-
llaunat. Hailey demana
salsa Garton’s i després sac-
seja el pot tot oferint-lo a la
resta de companys amb una
pregunta sorprenent: “Algú
vol el mocador?”. Natural-
ment, ha d’explicar la
broma, perquè ningú no
l’entén. Si llegim Garton’s a
l’inrevés ens surt l’expressió
snot rag: el drap dels mocs.
L’única que li riu la gràcia,
aquesta i totes, és la seva so-
ferta esposa.

Enigmística

L’autor canadenc Robertson Davies. SP

A l’epíleg del llibre
de poemes de Car-
les M. Sanuy De
les llacunes ermes

(col·lecció Poesia al Cànter),
Antoni Clapés ens diu que
“la poesia no pertany al ter-
reny de la literatura”. I això,
una mica més categòrica-
ment, fa: la poesia no és pas
literatura. I aquesta afirma-
ció radical, precisament per-
què és discutible des de gai-
rebé tots els punts de vista
convencionals, resulta inte-
ressant. I és que obre vies
d’especulació sobre la poe-
sia, les quals poden ser im-
portants si contribueixen a
allunyar del tot la poesia de
la literatura. Certament la li-
teratura només té a veure al-
guna cosa amb la poesia
quan aquesta és un succeda-
ni de poesia, amb el benen-
tès que la poesia no sabem
ben bé que és. I adonem-nos
que, de la manera com l’hem
citat, Antoni Clapés fa un
enunciat, entès en l’accepció
d’expressió mínima i sufici-
ent d’una abstracció, o sigui,
una proposició que no neces-
sita ni demana explicacions.
Sí, una cosa és la literatura,
que també és una abstrac-
ció, i una altra cosa és la poe-
sia, que igualment és una
abstracció. I el poeta passa
de les abstraccions a la con-
creció dels seus poemes, que
creen unes altres abstracci-
ons, que no poden ser enun-
ciades i que divideixen la po-
esia en poesies.
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Poesia
i poesies

Carles
Hac Mor

dels pous de la por
de les llacunes ermes

tornes
sense que la tènue
claredat d’aquest matí
d’hivern pugui

mai abastar-te

i espera només
que la despietada arribi
amb el blanc dels ulls
de tots els morts insepults
la recuperada calma

Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959). ESTHER REMACHA
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Per continuar la celebra-
ció dels 30 anys d’exis-
tència, els responsables

de L’Avenç ens ofereixen arti-
cles en què s’analitzen els can-
vis que ha sofert Catalunya en
aquest període, com ara Tres
dècades d’economia catalana
(J. Maluquer), Catalunya i Es-
panya no encaixen (M. Cami-
nal), Els usos de la història,
avui (J. Fontana), La cultura.
Sis notes sobre el malestar
present (J.M. Muñoz), Recorre-
gut i perspectives del sistema
educatiu (J.M. del Pozo), Postal
des de València (G. Muñoz) i,
entre d’altres, L’experiència de
l’autogovern (X. Arbós).

L’Avenç
Número 323
L’Avenç SL
Barcelona, abril, 2007
5 euros

El tema d’obertura
d’aquest número és Re-
pressió franquista: impu-

nitat històrica, en què s’analit-
za la llei de la memòria històri-
ca que aprovarà el Congrés,
que, segons Àlex Romaguera (i
milers de persones més), autor
de l’article, no fa justícia a les
víctimes de la dictadura.
Aquest article està comple-
mentat amb el que signa Pau
Casanellas, Governs d’esquer-
ra a remolc de la dreta. En un
altre àmbit temàtic, podem lle-
gir L’abecedari de Feliu Ventu-
ra, en què el músic, que ha edi-
tat fa poc el disc Alfabets de
futur, defineix el seu ideari.

Illacrua
Número 147
Associació Cultural Illacrua
Barcelona, març, 2007
4,20 euros

Aquesta revista en format
diari és l’òrgan d’expres-
sió de la Confederació

General del Treball de Catalu-
nya. En aquesta ocasió ens ofe-
reix un reportatge sobre civis-
me, paraula que la grafia del
títol combina amb cinisme;
aquest reportatge està signat
per Jaume Asens, vocal de la
comissió de defensa del
Col·legi d’Advocats. El tema del
mes està dedicat a l’ofensiva
contra el moviment okupa. Xa-
vier Montanyà dedica l’article
Dinamita de cervell a l’últim lli-
bre de Francesc Serés, La ma-
tèria primera, que va guanyar
el premi Octavi Pellissa.

Catalunya
Número 85
CGT de Catalunya
Barcelona, abril, 2007
0,50 euros
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