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Poesia
Ladino
Joan de la Vega
Ediciones Trea. Gijón, 2007

Vicenç Llorca

Joan de la Vega (Santa
Coloma de Gramenet,
1975) és un autor ca-

racteritzat per un projecte
de llibertat creativa radical.
Això fa que la seva obra
traspuï un entusiasme es-
pecial, que és la base al seu
torn de la mateixa energia
amb la qual ha impulsat els
segells de poesia La Garúa,
en castellà, i L’Esguard, en
català. Entre altres iniciati-
ves singulars, cal subratllar,
per exemple, l’antologia de
la nova poesia de Nicaragua
i el Salvador que el mateix
autor ha dut a terme a Tril-
ces trópicos (2006). Igual-
ment, De la Vega pertany al
grup d’escriptors que en els
darrers anys han anat sor-
gint a Santa Coloma de Gra-
menet i han dotat aquesta
ciutat d’una realitat literà-
ria pròpia, definida tant per
una diversitat estètica com
per un sentiment de vincu-
lació amb la ciutat.

‘Ladino’ és, en certa mesura,
un llibre de llibres. Sota una
estructura en tres parts, lle-
gim tres títols que presen-
ten una pregona unitat for-
jada al llarg de deu anys de
dedicació lírica: Inti-huata-
na. Sin lugar a luz (1995-
2002), Ixtab. La soga en el
ojo (2003-2004) i Ipalne-
moani. Por quien vivo
(2004-2005). Dos trets hi
destaquen. En primer lloc,
l’opció formal per elaborar
poemes en prosa. En aquest
punt, segueix una tradició
que arrenca de Baudelaire i
els simbolistes i que té una
línia de continuïtat en àm-
bits de l’avantguarda, de
manera significativa dins el
surrealisme. No endebades
el recurs més utilitzat és
l’encadenament d’imatges,
que, sens dubte, mostra una
de les qualitats poètiques de
l’autor: la imaginació lírica.
Un altre tret important és la
síntesi expressiva, ja que
l’efecte metafòric es resol en
poques frases; l’autor re-
nuncia així a una possible

Crítica

discursivitat i s’acosta més
a les tècniques de l’haiku i la
tanka orientals.

En segon lloc, el seu món
poètic es basteix a partir de
l’Amèrica Llatina i, més
concretament, a partir de la
recreació d’un imaginari mi-
tològic i lingüístic de tres
cultures precolombines: la
inca, la maia i l’asteca. I
d’aquí el títol. El terme ladi-
no a Guatemala es refereix
a les persones que han
abandonat la llengua ma-
terna per la llengua dels
conqueridors, el castellà. En
certa mesura, el poeta hi
projecta el sentit d’un exili
personal en què cerca un
mateix punt on amarrar la
llum i l’amor. És el sentit
més pregon del mot quítxua
inti-huatana: lloc on s’agafa
el sol. En aquesta aventura,
De la Vega s’aferra al mot i
cerca d’aquesta manera
trencar el no-res mallarmeà
de la pàgina en blanc.

El resultat és una lírica intensa,
que assumeix bé la tradició
occidental –Mallarmé, Eliot,
Lautréamont i Tzara aparei-
xen en diversos moments del
llibre– i, de manera singular,
la poesia castellana contem-
porània, amb la qual sembla
voler establir de manera
força conscient una mena de
diàleg obert, tant amb autors
ja clàssics, posem per cas
Hierro, Goytisolo, Valente,
Fonollosa i Ángel González,
com amb altres pertanyents
a les darreres fornades, com,
per exemple, Eduardo Moga.
El repte per a Joan de la Vega
és ara continuar madurant
una obra que, indubtable-
ment, ha començat amb una
llum especial.

Assaig
Dictadores
Richard Overy
Traducció de Jordi Beltrán
Tusquets. Barcelona, 2007

Lluís-Anton Baulenas

Vet aquí un treball
que, d’entrada,
impressiona per
l’ambició i per la

prolixitat: compara Hitler i
Stalin al llarg de gairebé nou-
centes pàgines. Un cop llegit,
la sensació de mareig triga a
abandonar-te. Tota la infor-
mació que, més o menys, té
un lector normal interessat
per la història del segle XX
desapareix davant la magni-
tud de la comparació feta de
manera exhaustiva i siste-
màtica: els dos dictadors
més letals de la història –ni
que sigui en nombre de (mi-
lions) de víctimes– cara a
cara. És un llibre que vessa
morts i morts innocents. I
demostra que el segle XX, en
molts casos, no va ser només

Dos (dictadors)
millor que un

Amarrar la llum

El poeta Joan de la Vega. SP

El dictador soviètic Stalin (1879-1953). ARXIU
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Poesia
De la meva flama
Michelangelo Buonarroti
Versió catalana i edició a cura de
Reinald P. Benet de Caparà i Israel
Clarà. Omicron. Barcelona, 2007

Roger Costa-Pau

Avui se’ns fa directa-
ment estranya la po-
esia de l’excels, aque-

lla poesia de l’evocació fer-
vorosa a algun majestàtic
destinatari, bé fos un artis-
ta, un literat o qualsevulla
persona proveïda dels més
lloats motius d’admiració.
De la mateixa manera que
ens és ja aliena aquella di-
mensió totalitzant, ben prò-
pia d’uns temps, de tants
textos dedicats al Déu tot-
poderós caigut ja des de la

el segle de les ideologies sinó
també el de l’ús total i anihi-
lador del poder. El més colpi-
dor del llibre de Richard
Overy és, òbviament, la des-
coberta de les semblances
entre els dos dictadors ene-
mics, que abasten tots els
camps, des dels més perso-
nals fins als socials i polítics.

L’autor, dins del macabre
recompte de resultats, té
tendència a perdonar més
Stalin que no pas Hitler. La
raó –en principi vàlida si es-
tiguéssim parlant de con-
frontacions ideològiques de
saló– és que tota l’acció ale-
manya va ser adreçada a la
guerra imperial total de do-
mini d’una raça. Amb la idea
del guany d’espai vital i, pos-
teriorment, de la salvació
d’Europa del bolxevisme,
Hitler va justificar la seva
particular croada antisoviè-
tica. Stalin, per contra, ofe-
ria raons ideològiques (la
construcció del socialisme i,
si es podia, la seva exporta-
ció) i una acció defensiva. A
la pràctica, el resultat van
ser milions de morts provo-

cats per totes dues bandes,
ja que, de la soviètica, amb la
repressió interior, amb les
purgues, els assassinats (in-
cloent-hi els milions d’ucraï-
nesos morts de fam) i les de-
portacions en massa va su-
perar àmpliament la feta per
Hitler en el seu territori.

Per a un lector català és inte-
ressant el capítol dedicat a
explicar l’organització de les
diverses nacions i repúbli-
ques soviètiques. Stalin feia
la diferenciació entre nacio-
nalismes burgesos i naciona-
lismes populars. Al principi,
els primers anys posteriors a
la Revolució, no hi havia mal-

fiança respecte a les nacions
del país. Era la Unió Sovièti-
ca, un conjunt de pobles so-
birans encaminats al mateix
objectiu de la consecució del
socialisme. Després van sor-
gir les primeres sospites de
traïció: l’ànima nacionalista
encara era massa deutora
del passat burgès i insolidari.
Les nacionalitats, de força de
progrés havien passat a ser
un element distorsionador
de l’ideal revolucionari.

Dictadores, en la seva
complexitat, és un llibre ad-
mirablement ben escrit que
resulta assumible per al lec-
tor no especialitzat, cosa que
el fa doblement interessant.

Assaig
Editar la memòria
L’etapa resistent
de Pòrtic (1963-1976)
Mireia Sopena
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2007

D. Sam Abrams

Qualsevol persona que
dediqui un cert esforç
sostingut a la lectura

de la literatura d’un país i
d’una cultura, acaba imagi-
nant-se títols i llibres que, al
seu parer, haurien d’existir
per omplir certs buits o lla-
cunes. I he de confessar que
no fa pas gaire vaig imaginar
queeraurgentqueexistísun

llibre sobre l’extraordinària
aventura humana, intel·lec-
tual i cultural que va ser la
creació i el desplegament del
projecte editorial de Pòrtic,
amb l’incombustible Josep
Fornas al capdavant.

Ho havia pensat el dia 6
de febrer passat durant la
presentació pública dels dos
primers volums de l’Obra

completa d’Artur Bladé i De-
sumvila, que va comptar
amb la presència del senyor
Fornas. Allà mateix vaig
pensar què hauria estat de
l’obra de Bladé sense la in-
tervenció providencial de
Pòrtic. I a continuació, com
a conclusió lògica, vaig pen-
sar que algú hauria d’expli-
car la història d’aquesta

magnífica i insòlita aventu-
ra que va ser Pòrtic.

I, ara, oh feliç coincidèn-
cia!, ha aparegut l’excel·lent
monografia de Mireia Sope-
na Editar la memòria.
L’etapa resistent de Pòrtic
(1963-1976). El llibre de Mi-
reiaSopenaésunllibresòlid,
informat, ben muntat i ben
expressat.Amés,ésunllibre

completament necessari i de
lectura obligatòria perquè
ensassabentad’unainfinitat
de coses del món de l’edició i
de la cultura, i perquè ens
corregeix molts errors de
percepció que s’han perpe-
tuat al llarg de dècades. És la
memòria de tots i ningú pot
declarar que li és aliè. Gràci-
es Mireia Sopena!

La memòria de tots

Escultures en sonet
seva naixença en la més in-
salvable de les incontinèn-
cies i desmesures… En
l’avenç de la història, però,
artistes, creadors, pensa-
dors, escriptors i poetes ens
han llegat el contrapunt ne-
cessari en aquest sentit: la
sortida, la llum. I De la meva
flama n’és una de tantes
mostres evidents.

Quan encetem la lectura
d’aquest recull de trenta-
dos sonets d’amor de Mi-
chelangelo Buonarroti (Ca-
prese, 1475-Roma, 1564)
sabem de bon començ que
no pas més enllà del tercer
poema deixarem la lectura
en suspens per endinsar-
nos en la revisitació de la
part més sucosa (la tria és
sempre personal) d’aquesta
obra seva que fou singula-
ríssima en totes les seves
formes expressives: la pin-

tura, l’escultura i també la
poesia. Arduós i directe –i
amb força més concatena-
cions amb Dante que no pas
amb Petrarca–, de seguida
el poeta, l’escultor, ens cap-
tiva per la seva potència hu-
mana: l’enaltiment sempre
hi és explícit, però es dilata
poema a poema en la savie-
sa, en la mirada sempre
còmplice i en la materialitat
més compartibles.

Michelangelo escriu des d’un
apassionament tallant; de la
contenció, en tot cas, en té
el control la mateixa estruc-
tura prefixada del sonet. En
realitat, i a banda del per-
fum contagiós que el poeta
orfebre sap conferir a la llen-
gua, plena de pell modelada
i de textura, un dels trets
més peculiars del conjunt té
a veure amb la diversitat de

matisos en el to general que
s’hi convoca, la qual cosa es
fa palesa en aquest també
extens ventall de destinata-
ris dels poemes, siguin per-
sones o no: dedica poemes a
Dante, a Crist, a Vittoria Co-
lonna, a Giovanni de Pistoia,
a Tommaso Cavalieri i a Gi-
orgio Vasari, entre d’altres,
però també a la nit, a l’amor
i a la ciutat de Roma; en ca-
dascun dels casos, la veu i la
mà hi són escultòriques.
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