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CULTU A

Regals il·lustrats

M’ha sorprès i m’ha fet gràcia llegir
una crítica nord-americana del darrer
llibre d’Umberto Eco (o que porta el seu
nom, i no serà l’últim perquè hi ha noms
que s’han convertit en una marca i la
indústria els fa servir per etiquetar
productes que llança al mercat a ritme
industrial), Historia de la fealdad, un
volum il·lustrat “a càrrec d’Umberto Eco”,
com diu Lumen amb distància prudent. La
crítica en diu coses que, amb nombroses
excepcions, són aplicables a alguns llibres
il·lustrats, o amb sants, que deien abans, i
també mostra la forma com a l’altra
banda de l’Atlàntic tracten sense prejudicis
certs noms que a la banda d’aquí
venerem i considerem intocables.

Un fragment de la crítica servirà
d’exemple d’això que dic: “Umberto
Eco, als 75 anys, ha entrat en un
estadi tardoral de renom intel·lectual
en què els editors venen els seus
llibres per la celebritat de l’autor més
que pel contingut del que escriu.
Encara no s’ha convertit en la fàbrica
d’antologies en què s’ha transformat
Harold Bloom. Però aquest volum
sobre la lletjor, com els anteriors i ben
empaquetats negocis de l’autor sobre
temes estètics, és una col·lecció de
cites d’escriptors –Aristòtil, Dant,
Milton, Kafka, Sartre...– que encara
són una marca industrial més
important de la que és ell”.

Déu n’hi do! I això és només el
començament. Acaba dient que l’autor
no sembla haver-se esforçat gaire i que
en aquesta mena de llibres el text sol
ser una excusa per presentar les
il·lustracions i servir de guia. L’autor es
converteix en una mena de guia turístic
d’un petit museu manual. Penso, però,
que sempre serà millor un guia de
l’erudició i l’amenitat d’Eco –i, per la part
que li toca de la garrotada, de Harold
Bloom– que un text anònim o que no
arribi als nivells d’aquests dos autors.

Avui no parlaré d’altres llibres
il·lustrats i regalats, que són petites
obres mestres, i que es presenten amb

el nom del pintor o il·lustrador com a
reclam principal, tot i que sovint són
reedicions de clàssics, i que normalment
són comentats a les pàgines d’art més
que a les de lletres. Els exemples, per
sort, són nombrosos. I també hi ha
altres llibres il·lustrats més modestos,
però importants per a la petita història
que representen. Els dos més recents
són una història de la colònia tèxtil de
Còdol-Dret, a les Masies de Roda, de
Raquel Castellà, que ens ha entusiasmat
a la Lolita Bosch i a mi, i un altre sobre
Roda de Ter i els rodencs, on també es
parla de la colònia, de Jaume Salés,
memòria il·lustrada d’un món que el
pantà de Sau va fer desaparèixer.❋
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Cal, un cop més, tornar a Si-
nera. A la petita pàtria mí-
tica de “turons de pins i
vinya”, i de “pols de rials”.

Perquè aquesta vila de marina, geo-
grafia personal que Salvador Espriu
va erigir en símbol de la nostra sort
col·lectiva, torna a rebre’ns, i ara en
unes condicions com mai abans no
ho havia pogut fer. L’escrúpol i el
rigor a què ens tenen acostumats les
edicions del Centre de Documenta-
ció i Estudi que porta el nom del
poeta, i que coordinen Gabriella Ga-
vagnin i Víctor Martínez-Gil, són els
que de nou caracteritzen l’aparició
del tretzè volum de l’obra completa
de l’autor de La pell de brau.

A càrrec de Jordi Cerdà, el llibre
aplega tres obres líriques publica-
des entre el 1963 i el 1971, que Es-
priu, si es pot dir així, va aconseguir
arrencar al silenci a què llavors creia
abocat el seu cicle poètic. Potser és
per això que contenen alguns dels
versos més sòbriament despullats
de la seva producció.

Llibre de Sinera, el primer recull
que aquí s’aplega, presenta l’origi-
nal encadenament de quaranta po-
emes (el final de cadascun dóna el
pretext temàtic amb què s’obrirà el
següent), tots resolts a mirar amb
lentitud, com es mira allò que no
hem de veure més, els “límits estric-
tes d’una vella terra”. El manca-
ment, tant l’individual com el patri-
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íntima i desolada
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haiku sembla conferir a l’escriptura
espriuana, de natural sentenciosa, un
escreix de solemnitat. Com en la tela
deBrueghelqueprenelmateixmotiu
bíblic, les peces del llibre mostren la
humanitat com una corrua de cecs
irònicament confiada en el guiatge
d’algú tanceccomells, enelgrandes-
propòsit de qui sent que per damunt
nostre“–Déum’és feixuga, /constant,
immensa falta / d’ortografia”.

Apte per al ‘common reader’
Concebut inicialment, igual que els
volums que l’han precedit, com un
treball crític adreçat a especialistes,
el cert és que aquesta edició no ha
de fer pas cap mal en mans del com-
mon reader. Els esforços de Cerdà
per aclarir, glossar i posar en el seu
context idoni cadascuna de les pa-
raules d’Espriu són dignes del
màxim reconeixement. Com qui ens
servís una peça musical en les mi-
llors condicions acústiques, aquí és
ell el responsable que en puguem
escoltar no solament la melodia sinó
també tots els harmònics. I en dar-
rera instància, el fet que, mercès a
l’apèndix documental amb què es
tanca l’edició, tinguem notícia que la
poesia més alta és capaç de néixer
fins i tot enmig de la vil paperassa
mercantil –que ningú es perdi la re-
producció fotogràfica dels manus-
crits, amb els haikus damunt rebuts
d’assegurances–, bé hauria de ser, en
el fons, una informació gens menys-
preable per a cap tipus de lector.❋
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òtic, i una més que incerta esperan-
ça que algun dia “començarà la tre-
molor d’un himne / en els llavis se-
crets de cada cosa”, donen pertot
un aire testamentari al llibre, com el
de qui en efecte contempla “l’aca-
bament d’un món” sota el ressò
mortuori dels “cops d’aixada al fons
del fred” que hem escoltat ja en el
primer poema de la sèrie.

L’altra gran obra del volum és Set-
mana santa, en què ara, però, sobre
“el nu roquer del cant”, Espriu des-

plega tot el seu virtuosisme tant mè-
tric com verbal perquè les figures de
la Passió de Jesucrist –la història d’un
“malson”– basteixin en realitat, tot i
l’astoradora varietat de canvis de
perspectiva, de veu, d’episodi evan-
gèlic, una reflexió molt més abstrac-
ta i complexa sobre “la solitud de
l’home / i el seu secret esglai”.

Entre aquests dos poemaris ma-
jors, s’hi escola Per al llibre de salms
d’aquests vells cecs, en què l’extrema
concisió de la forma oriental del
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