
R 7CULTU A
17 DE GENER DEL 2008

Saramago,
un riu
de frases
Hi ha escriptors que destaquen per la fantasia,
per la construcció de les novel·les, per la tria de les
paraules precises, per les imatges... Saramago és hàbil
en tot plegat, però si en alguna cosa és un mestre és
en la cadència de les frases, que flueixen com rius i
que fan que bona part dels lectors es lamentin de no
poder-lo llegir en portuguès. És com si les novel·les
ens interpel·lessin a cau d’orella, com un xiuxiueig.

Per sort, els suecs, atorgant-li el Nobel, no han
aconseguit que la seva autoexigència com a estilista
decaigui. Després dels llorers del 1998, ha escrit grans
novel·les, com La caverna i L’home duplicat, després
de quedar-se descansat amb L’assaig sobre la
ceguesa. Les tenim totes en català a Edicions 62.

Saramago és d’aquells Nobels que funcionen, i
el seu vessant de compromís social l’ha ajudat en
aquest sentit, encara que precisament el messianisme
fa que alguns elitistes poc entesos i carregats de
prejudicis triïn sempre Lobo Antunes en detriment del
mestre Saramago. És una dicotomia impossible, com
aquella tòpica d’haver d’escollir entre els Beatles i els
Rolling Stones o, encara més complicat, entre Tolstoi i
Dostoievski. Tant de bo les tries sempre fossin així
d’insostenibles.❋
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La informació
–Bon dia. Vull parlar amb Jacint

Verdaguer.
–Va bé. Qui ha dit?
–Verdaguer, Jacint.
—Ah, sí... Venècia-Extremadura-

Rússia-Dinamarca-Alemanya-
Groenlàndia-Uganda-Espàtula-
Roma. Verdaguer, oi? L’escriptor.

–Sí, i tant. L’autor de Canigó i
L’Atlàntida.

–Em sap greu. Segons la nostra
base de dades, el senyor
Verdaguer va morir el 1902.

–...
–El senyor Verdaguer va néixer a

Folgueroles el 17 de maig del 1845 i
va morir a Vallvidrera el 10 de juny
del 1902. El bisbe Torras i Bages va
nomenar-lo “el príncep dels
poetes”. També el coneixem com a
Mossèn Cinto Verdaguer. A onze
anys va ingressar al seminari de Vic

i el 1870 va ser ordenat sacerdot. El
1864 va participar per primer cop
als Jocs Florals de Barcelona, en
següents edicions hi va guanyar
quatre premis i el 1880 se’l va
proclamar Mestre en Gai Saber. El
1877 va publicar L’Atlàntida i el
1886 Canigó, i de la dècada dels
vuitanta cal assenyalar també els
poemes Pàtria i Oda a Barcelona.
Poeta més destacat de la
Renaixença, el 1895 va emprendre
un viatge de pelegrinatge a Terra
Santa i el dietari que en va escriure
és la millor prosa en català del XIX,
així com els articles d’En defensa
pròpia, arran dels problemes que
es deriven d’entendre la caritat al
peu de la lletra, són la primera
millor prosa del periodisme
modern. Quan va morir, una
gernació va acomiadar el seu cos

exposat al Saló de Cent i va
acompanyar el fèretre fins al
cementiri de Montjuïc, on avui
reposa.

–Sí, això ja ho sé, però jo havia
pensat...

–Jo havia pensat. Senyor, vol fer
alguna consulta més?

–...
–Li agraïm la seva trucada. Li

recordem que per qualsevol altra
informació o reclamació pot
adreçar-se per mitjà d’aquest
número telefònic a qualsevol dels
nostres operadors, que estan a la
seva disposició des de les vuit del
matí fins a les deu de la nit,
ininterrompudament, caps de
setmana i festius inclosos. Bon dia.

–Venècia, Extremadura, Rússia...
Dinamarca, Alemanya, Girona...
Espàtula? Connecticut? Ukelele?❋
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Una escola lliure
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L’excursió és un conte
revolucionari i trans-
gressor que ens parla
d’aquelles escoles on

la llibertat i el contacte amb la na-
tura són els motors d’aprenentat-
ge dels infants. Grans valors, però,
que ara semblen amagats en
aquesta carrera contra rellotge per
ser els millors i més ben preparats.
Una narració agosarada i de po-
ques paraules, que s’explica con-
juntament amb la il·lustració, i plena
de detalls d’allò més políticament
incorrectes, pel que fa avui dia als

contes adreçats a nens i nenes.
“L’escola és divertida. Hi pots

jugar amb els companys i a vegades
tota l’escola se’n va d’excursió”. Són
les recomanacions que fa la mare al
Llorenç en el seu primer dia d’esco-
la. Una mare amb davantal blanc,
amb el seu regne a la cuina i amb
una meravellosa cabellera esbulla-
da d’un vermell ferotge, que deixa
sol un nen que no sap què és l’esco-
la, ni tenir amics perquè iniciï el
camí. Un petit bon salvatge –que
diu mentides, sense ser-ne consci-
ent i que no fan mal– que crearà la

seva escola. Una escola fantàstica,
una mica irreverent i màgica, que
pot anar muntanya avall sobre
rodes i xocar amb l’escola oficial,
que és grisa i trista i on el més im-
portant és l’ordre i la immobilitat.
La topada entre les dues escoles re-
volucionarà tots els nens amb en
Llorenç com a capità. Com els pira-
tes que naveguen fora de la llei i
amb les seves regles, però sota la
bandera de la noblesa de les bones
ànimes lliures. Així és l’escola vai-
xell que va d’excursió amb en Llo-
renç i el seus companys.❋

PHILIP HOPMAN / LIBROS DEL ZORRO ROJO

R


	avui.cat
	avui_170108 : sup_a : 7 : Pàgina 7 


