
100 llibres per regalar
especial Sant Jordi

no fos en el fons tan diferent de
nosaltres. Embriagada d’imatges i
d’una naturalitat envejable, la
poesia de Khafaja no és de les que
es llegeixen una sola vegada.

Cartografies devastades
Quan en poesia entusiasme i
tendresa van de tronc, i joventut
no és sinònim d’inconsciència, pot
ser que ensopeguem amb llibres
tan interessants com Cartografies
devastades, el tercer que el
manacorí Tià Sansó ha vist
publicat en un inici de trajectòria
poètica que té el privilegi de ser un
dels més prometedors dels darrers
temps. El poema inicial, amb
l’evocació d’un viatge a Roma que
marca la fi de la innocència
adolescent, anuncia ja l’aplom
d’una veu que s’ha fet madura. La
descoberta del desguàs inevitable
que és la vida abocarà el jo poètic a
un desencantament gens
pessimista, que es concreta en uns
poemes rodons, afirmatius
malgrat la nostàlgia, que ens
inviten a fer més passadora la
devastació del temps i els
desenganys si ens avenim, amb la
mateixa mirada serena amb què ell
la considera, a cartografiar-la. La
tria d’unes empares com les de
Miquel Àngel Riera i Damià
Huguet confirma finalment que en
Sansó elegia i energia estan en
equilibri.

Les flors del mal
Ja ho va dir Gabriel Ferrater: Les
flors del mal va ser un llibre que,
“com una plataforma giratòria, ha
donat una orientació nova a tota la
poesia occidental”. La modernitat,
amb el vertigen de l’experiència
metropolitana, la fascinació per la
cara menys afavoridora de les
relacions socials i l’obsessió per
trobar una expressió original al
desarrelament i l’exclusió del

poeta, té en aquestes
composicions el seu indiscutible
punt de partida. A la traducció
memorable de Xavier Benguerel,
Jordi Llovet suma una versió
bilingüe que per fi pot presumir de
ser absolutament íntegra, amb
tots els textos de l’edició del 1861,
les peces censurades a
conseqüència del judici a què va
ser sotmes a la primera del 1857 i
les afegides en la tercera i
pòstuma, a més d’un aparat crític
amb informacions utilíssimes. El
frisson nouveau, el nou calfred
que, segons Hugo, Baudelaire
aportava al seu segle, pot a la fi
esgarrifar-nos, sense que hi falti
res per poder fer-ho, també en la
nostra llengua.

Poesia i
memorialisme

Sam
Abrams

Principi de plaer
Una intensa, profunda, densa,
extensa i crítica meditació sobre el
món actual feta per un dels poetes
més sòlids del moment. Jordi Julià
es pregunta i ens pregunta sobre
temes com ara la banalitat,
l’artificiositat i l’egoisme en la
nostra societat i ens proposa un
món que es caracteritzi per la
sinceritat, la solidaritat,
l’aprofundiment en les coses, la
durabilitat, etcètera. El poeta sap
emocionar-nos amb el seu discurs
humà i autèntic, i, alhora, amb la
seva intel·ligència i capacitat
d’anàlisi ens burxa i ens fa
reaccionar i reflexionar. Un llibre
d’aquells que t’impressiona, et
marca i et deixa un record

Jordi Julià
Tres i Quatre

Sebastià
Sansó

Fundació
Sa Nostra

Charles
Baudelaire
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salut, la informàtica, la memòria,
etcètera, i tot amanit amb l’estil
segur, tens, precís, humà,
intel·ligent, irònic i culte tan
característic del nostre autor.

Obra completa, 3
Cicle de la terra natal II.
La primeres descobertes,
Crònica del país natal, Visió de l’Ebre
català, Guia de Benissanet

La joia de la corona de la
reivindicació de Bladé, arran del
centenari del seu naixement el
2007, és la publicació de les seves
obres completes, que ens ajudaran
a veure l’abast i la importància de
la seva producció. Bladé i
Desumvila va posar la seva obra al
servei de l’enriquiment de la
cultura catalana per mitjà del
conreu de gèneres com ara el
periodisme, el memorialisme, el
dietarisme, la biografia i l’assaig
històric, gèneres que afegeixen
una pàtina de sofisticació a
qualsevol sistema literari.
Aquest volum d’obra reunida
aplega el text de quatre memorials
en prosa sobre la Ribera de l’Ebre i,
sobretot, la seva vila natal,
Benissanet. A través d’aquestes
obres cal constatar que Bladé era i
és un dels prosistes més
excel·lents de la literatura catalana
moderna i que els seus llibres són
decebedorament fàcils de llegir
perquè l’autor sempre va utilitzar
la realitat més immediata, més
aparentment anodina, com a
pretext per plantejar les qüestions
més importants de la condició
humana.

El meu ofici
Feia molts anys que tots els lectors
devots de Josep M. Espinàs
esperàvem amb candeletes que el
nostre autor dediqués un llibre
exclusivament a parlar de la seva
dedicació a la literatura.
Finalment els nostres desitjos
s’han fet realitat a El meu ofici, 163
pàgines ben suculentes dedicades
a meditacions i reflexions sobre un
amplíssim ventall de temes
relacionats amb el món de
l’escriptura, des de l’originalitat
fins a la posteritat passant per
l’ambició, la lectura o els usos i
abusos dels diccionaris. I no es
pensin pas que es tracta d’un llibre
només per lletraferits i
especialistes. No, no. Aquest llibre
tan savi, tan ponderadament
contundent, tan amè, tan exacte,
és per a absolutament tots els
lectors de totes les condicions. Els
lectors empedreïts es
reconfirmaran en la seva dèria, els
no lectors es convertiran a la causa
de la lectura i tots els escriptors

100 raons per llegir
38-39

indeleble. A nivell formal és
impecable perquè és un llibre clos,
ben estructurat, en què el poeta
demostra un domini flexible i
versàtil tant de la llengua com de la
versificació. Principi de plaer és un
poemari que ha de ser present a les
lleixes de totes les biblioteques dels
bons lectors de poesia i és, de
moment, la millor obra lírica
d’aquest autor tan prolífic. Una
bona aposta.

Diari d’un setembrista
Diari d’un setembrista és el segon
poemari de l’autor que va decidir
refundar de cap i de nou la seva
carrera literària a partir de la
publicació del seu primer recull
poètic ara fa dos anys. Com a
poeta Jordi Llavina és l’hereu de la
línia vitalista de la poesia catalana
que ve de Maragall i passa per
Salvat-Papasseit, Bartra,
Estellés, Vinyoli i altres. Per això
el primer que destaca de Diari
d’un setembrista és la seva
extraordinària intensitat vital.
L’autor utilitza el concepte de
diari per expressar la proximitat
de la seva poesia a la vida i la seva
passió per la vida, moment a
moment. Justament la passió per
la vida i les contradiccions que
suscita és, en el fons, el tema
central del llibre. Llavina observa
amb sensibilitat obsessiva les
coses de la vida, l’amor, les
estacions, els fills, el menjar, els
animals, la natura i s’adona de
l’extraordinària bellesa i extrema
fragilitat de tot. I intenta la tasca
impossible de mirar de retenir-ho
tot a través dels seus versos.

Passions i afectes
Aquest llibre ha passat massa de
puntetes, pel meu gust. Crec que
es tracta d’un dels millors llibres
de l’any, que no ha rebut l’atenció
dels crítics i dels lectors que es
mereixia per qüestions que no
tenen res a veure amb la
literatura. Valentí Puig és un dels
millors poetes del panorama
actual de la lírica catalana. I el seu
darrer llibre, Passions i afectes, és
un Puig Gran Reserva com els
seus antecessors.

A cada nou poemari Puig es
planteja un repte diferent, de
manera que cada poemari seu és
únic. A Passions i afectes Puig ha
sotmès la poesia a una gran tensió
perquè ha volgut explorar els
límits reals del gènere.

A Passions i afectes trobarem
temes fonamentals, com ara
l’amor, el desig, la política, la
història, la societat, la llengua,
l’art, la religió, la mentida, el
plaer, el dolor, la gastronomia, la

Poesia

Artur Bladé
Desumvila

Cossetània

Josep Maria
Espinàs

La Campana

Jordi
Llavina
Bromera

Valentí Puig
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seva obra: dibuixar un món ple de
canvis (els que van originar la
Reforma, la revolució
copernicana i el descobriment
d’Amèrica) i focalitzar-lo en ell
mateix, sense renunciar a la
perplexitat.

Assaigs. Llibre II
Montaigne vol pintar-se a si mateix
i, de passada, reflectir
genèricament la condició humana.
El subjecte de la Modernitat
incipient, el seu jo problemàtic,
aflora des de les primeres planes.
La novetat del projecte rau en el fet
que per a Montaigne el concepte de
naturalesa humana no té cap
consistència (i tampoc té sentit,
per tant, una antropologia
essencialista que intenti copsar-la
des d’aquesta perspectiva): la
nostra raó és un principi
diversificador que la dilueix en un
conglomerat ondoyant et divers.
Per aquest motiu, conèixer l’Home
és impossible; només podem
conèixer els homes, i això implica
abocar-se a la contemplació de la
diversitat dels seus costums, la
qual, per la seva banda, confirma la
inexistència de les lleis naturals o
qualsevol altra instància d’abast
universal. Aquesta perspectiva, és
obvi, porta a una dolorosa aporia
que la Modernitat arrossega fins
als nostres dies: un relativisme que
s’assumeix com una actitud
necessària i alhora insuficient, i
fins i tot destructiva.

Assaigs. Llibre III
Els tretze assaigs del tercer llibre
van ser escrits entre el 1585 i el
1588, amb un Montaigne
turmentat per la malaltia de la gota
i una França que patia les
conseqüències de les anomenades
guerres de Religió entre catòlics i
protestants, d’una violència
inaudita. Malgrat la unitat
temàtica i estilística de l’obra, és en
aquest tercer volum on l’assaig es
consolida com a gènere literari
amb regles pròpies. El to fluctua:
de vegades és serè i altres agredolç,
però mai amarg. Hi contribueix el
diàleg constant amb les tres
principals branques de la filosofia
hel·lenística: l’escepticisme,
l’epicureisme i l’estoïcisme. La
sinceritat amb el lector esdevé per
moments desarmant: el vell
projecte de pintar-se a si mateix és
portat aquí fins al límit. El seu
retorn momentani a la vida pública
(per responsabilitat, va tornar a
ser batlle de Bordeus en una etapa
especialment difícil) el fa establir
un diàleg profund amb Maquiavel,
al qui alhora refusa i comprèn.
Filosofia amb llum de tardor.

100 raons per llegir
40-41

Michel de
Montaigne

Proa

l’haurien de tenir a l’escriptori i
llegir-ne un fragment cada dia
abans de començar la tasca de
posar negre sobre blanc.

Entre Cavorques i Albió. Un dietari
Una novetat que acaba d’arribar a
les llibreries: Entre Cavorques i
Albió. Un dietari. Si Fiol ja havia
demostrat que era un poeta
immens, ara ha provat que és un
memorialista i prosista de
primera. La literatura catalana
compta amb una llarga, nodrida i
excel·lent tradició de dietarisme,
però no hi ha cap dietari tan
singular ni tan rabiosament
modern com aquest. Aquest
dietari elaborat entre l’estiu del
2000 i l’hivern del 2002 és el llibre
perfecte per als lectors que volen i
busquen bona literatura,
literatura que els sacsegi,
literatura que els eduqui. Estan
cansats de llibres que no diuen res,
llibres que no porten enlloc? És el
moment de llegir el nou llibre de
Fiol. Entre Cavorques i Albió. Un
dietari és incisiu, brutalment
sincer, culte, realista, intel·ligent,
finament irònic... Un quadern de
vivències, notes, observacions i
reflexions d’un autor que ha passat
la vida transitant entre Mallorca
(Cavorques) i Anglaterra (Albió),
és a dir, entre Catalunya i el món.

Assaig

Ferran
Sáez

Assaigs. Llibre I
La primera impressió que
produeix la lectura dels Assaigs no
encaixa amb l’època en què van
ser escrits. Michel de Montaigne
va néixer el 1533 i va morir el
1592, però les seves paraules
resulten estranyament,
desconcertantment, actuals,
potser perquè tenen un punt
d’intemporalitat. Montaigne es va
retirar de la vida pública als 39
anys, però no per idear un projecte
polític, filosòfic o teològic. Tampoc
volia escriure unes memòries ni
dedicar-se a la poesia. Pretenia
una cosa tan inversemblant com
pintar-se. I no vestit de jurista, o
de noble, o de parlamentari o de
traductor de Sibiuda: volia pintar
el mateix Michel de Montaigne.
Però, ¿com fer abstracció de totes
les màscares i disfresses que el
recobrien?, ¿com reflectir la
condició humana des de la nuesa?
Heus aquí el veritable origen de la

Michel de
Montaigne

Proa

Asssaig

Michel de
Montaigne

Proa

Bartomeu
Fiol

Editorial Moll

Kafka deia o, diuen que deia, que llegia per

fer-se preguntes. Era una manera que tenia

el mestre de subratllar la lectura com a acte

de llibertat. Kundera, seguint-li els passos, ha

escrit que “el novel·lista ensenya el lector a

mirar el món com una pregunta” i diu que “hi

ha saviesa i tolerància en aquesta actitud”.

Tot plegat es pot resumir amb aquell vers de

Joan Margarit: “La llibertat és una llibreria”.

Reflexionar sobre la lectura ens remet a

paraules de les gruixudes: tolerància,

saviesa, llibertat... Però, aleshores, per què

encara cal fer apologia de l’activitat lectora?

Per què no ens conformem amb la idea que

llegir és un acte minoritari, reservat als qui

estan disposats a practicar la paciència,

l’esforç i el silenci? Perquè ens hi juguem la

salut social.

A l’assaig Homo videns, el politicòleg italià

Giovanni Sartori explica com està afectant, a

les nostres democràcies, el fet de rebre els

missatges exclusivament a través de la

imatge. La primera conseqüència de

comunicar-nos prescindint de la lletra és un

empobriment progressiu dels nostres

cervells. Estem passant de ser Homo sapiens,

a convertir-nos en

Homo videns.

M’explico: si un vol

comunicar la

paraula casa a

través d’una imatge,

es veurà obligat a

mostrar una casa en

concret. No serà el

mateix si recorre a

una masia, a un pis de l’Eixample, a un iglú o a

una favela. Si, en canvi, escrivim casa, el

receptor es pot imaginar la casa dels seus

somnis o de la seva infantesa o la que ha de

vendre en plena crisi immobiliària. Quan ens

referim a mots abstractes, la cosa es

complica. Si vull mostrar la injustícia a través

d’una imatge, puc ensenyar una foto de

Guantánamo, de l’últim atemptat d’ETA o

d’un home agredint la seva dona. No estaré

dient el mateix. I com transmetem la idea de

l’amor? A través d’una rosa? Amb un pastís

en forma de cor? Llegir ens fa més lliures

perquè som els lectors els qui triem. Jules

Renard assegurava que “com més es llegeix,

menys s’imita”. Potser convindria que

apliquéssim aquesta màxima, no per

enriquiment d’autors, llibreters i editors sinó

perquè ens hi juguem el futur.

Ada
Castells
Llegir per
dubtar

La primera
conseqüència

d’eliminar la
paraula és un
empobriment

cerebral
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