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■ Ramon Pla i Arxé

Ho sap tothom però potser val
la pena repetir-ho: Les flors
del mal és un dels més grans
llibres de poesia que s’han

escrit mai. D’aquí la importància d’una
edició en català com la que comentem,
que per primera vegada és realment
completa –no ho eren les anteriors de
Joan Capdevila (1920), Rossend Llates
(1926), Marià Villangómez (1974) i Xavier
Benguerel (1985)–, és bilingüe i compta
amb unes notes que, en alguns casos,
orienten la lectura.

Hi ha dues raons que fan excepcional
el llibre. La primera, la més remarcada, és
històrica: Les flors del mal –els assumptes
de què parla, la sensibilitat mòrbida i di-
àfana amb què els tracta, la singular im-
plicació del jo– inicien un tipus de poesia
que determinarà el futur del gènere i no
només per ser el cancell del Simbolisme.
Tan poderosa que sembla produir-se amb
indiferència a la novetat que crea, malgrat
dinamitar els models precedents. El ma-
teix 1857, en què es publica la primera edi-
ció de Les flors del mal, es publicà també
la primera de Madame Bovary, de Flau-
bert, de similar efecte en la narrativa.
S’iniciava brillantment la modernitat.

La segona raó és, sens dubte, la més
important però també la més difícil d’ex-
plicar perquè, de fet, fa referència al geni
expressiu del vers. I això no és produeix
per la mera elecció dels assumptes a què
es refereix el poema –uns assumptes
que van semblar escandalosos al tribu-
nal correccional de París que censurà
l’edició– ni per l’estructura amb què el
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■ ‘Les flors del mal’
és un dels més grans
llibres de poesia que
s’han escrit mai.
Val la pena llegir-lo
a poc a poc, poema
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AVUI
■ D. Sam Abrams

Sabien que Pla sempre recomanava les sar-
dines a la brasa? Sabien que Carmen Amaya

compartia el mateix gust i va menjar una sardi-
nada a la suite imperial del gran hotel Waldorf
Astoria de Nova York amb un somier fent de gra-
ella i la llenya de dues valuoses tauletes de nit?
Doncs cal que llegeixin el darrer llibre de Xavi-
er Moret, Viatge per la Costa Brava. Paisatge,
memòria, glamur i turisme.

El llibre està absolutament ple de dades de tota
mena sobre la història, la cuina, la geografia, la
cultura, els personatges famosos, els personat-
ges locals i les llegendes de la zona. I tot està ar-
ticulat a l’entorn de dos viatges, un de real per tota
la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou, i un
altre, de menys real, a través de la memòria oral
o escrita. Moret ha fet un gran treball de docu-
mentació i després un gran treball de camp sobre
el terreny, i els lectors acaben sabent millor allò
que sabien i aprenent allò que no sabien.

Paradoxalment, la gràcia del llibre, la quanti-
tat d’informació que conté, acaba sent-ne el pit-
jor defecte, perquè els temes no s’acaben des-
envolupant de manera correcta i anem saltant
de flor en flor. Produeix una certa sensació d’as-
fíxia la successió dels 54 capitolets.

Hauria estat molt millor que l’autor sacrifiqués
algunes dades per poder-
se recrear amb d’altres. A
més, l’autor no sap barre-
jar adequadament els dife-
rents nivells de lectura del
llibre, de manera que es
noten massa els sargits
entre la guia, la crònica de
viatge, la història, el perio-
disme, etcètera. Es nota la
pressa.❋
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El manifest signat per nombrosos
professionals de l’escena madrilenya
protestant per la invasió de catalans i
produccions catalanes als escenaris de
la capital posa de manifest que a tot
arreu hi ha de tot i que el suposat
liberalisme i obertura comercial,
intel·lectual i política amb què es
presenta la ciutat, i per extensió el país,
no és tan sòlid com prediquen. Podria
ser una crosta de liberalisme que amaga
un fons proteccionista, provincià,
localista, i fins i tot nacionalista, si no fos
perquè gairebé els mateixos dies es
presentava Raimon a la Complutense
amb la bona acollida que ha tingut
sempre. O sigui que hi ha dues cares,

com a tot arreu. Val a dir que un dels
primers a protestar i a riure’s del que ell
mateix ha qualificat de disbarat ha sigut
Albert Boadella, que ha dit que si ens
limitéssim a acceptar la prevalença del
lloc de naixença per sobre del talent
artístic, l’Espanya de la igualtat es
quedaria en una quimera literària, i
recomana comprovar que el Picasso del
Prado i el de Barcelona és un andalús de
Màlaga aixoplugat a França, on va morir.

I la llista seria llarga, fins al punt
que els pintors locals no omplirien ni
un parell de sales. Molts artistes, com
els jueus, arrelen en ells mateixos i no
en la terra, i parlen a tot el món la

llengua dels pobles on viuen com a
hostes i guarden la llengua pròpia com
un tresor sagrat per parlar amb Déu.
Els exilis d’artistes catalans o
castellans, des de Margarida Xirgu fins
a Pere Calders i Luis Cernuda, no
tenen fi ni compte. Més enllà de les
seves conviccions polítiques, la seva
pàtria era l’escena, la llengua, la
música o la pintura. Per això sorprèn
que un Madrid que es presentava
darrerament com a campió de la
llibertat i de la manca de prejudicis
surti ara amb aquesta astracanada que
deixa enrere totes les crítiques que
des del centre es feien i es fan a les
orelleres culturals perifèriques.

És una excepció, perquè en altres
professions –presentadors de televisió
o ràdio– la barreja i la igualtat
d’oportunitats és real. Barcelona també
es mostra orgullosa de ser la capital de
l’edició en llengua castellana, o
espanyola, i catalana. El gremi teatral,
però, té la pell fina: ara Lliure es
desvincula d’Adetca, anys després de
l’afer Flotats, que va esclatar
precisament per això, per la barreja
d’interessos privats en l’àmbit públic.
Semblava que tots els problemes
s’havien de resoldre amb la
defenestració de Flotats, però ja veiem
que no. Comptes clars, deien. A veure
quan surten.❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

poeta dosifica la informació, i que Bau-
delaire sap culminar brillantment a la fi
dels poemes, sinó sobretot per la tria del
mot precís i per la capacitat d’associar-
lo al següent. Ell mateix ho explica en el
seu tercer projecte de prefaci: “La poe-
sia [...] té la possibilitat d’expressar tota
sensació d’amarguesa, de beatitud o
d’horror per l’acoblament de tal substan-
tiu amb tal adjectiu, anàleg o contrari”.

Val la pena llegir-lo, a poc a poc, poema a
poema, vers a vers, per constatar-ho.

La responsabilitat –i el mèrit– de l’edi-
ció és de Jordi Llovet, que ha escrit una
Presentació dedicada, sobretot, al ressò
que el text de Baudelaire ha trobat en
grans escriptors del país, especialment,
en Carner, Riba, Foix, Pla i Sagarra. El que
aporta sobre la sintonia de Josep Pla
amb Baudelaire és fascinant.❋
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