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CULTU A

■ Pere Ballart

“La poesia és un au-
cell del cel / que
fa sovint volades
a la terra”, va es-

criure Verdaguer, i la imatge fa jus-
tícia a un ideari romàntic en el qual
la inspiració és una gràcia ocasional
que algun cop baixa a tocar amb
l’ala algun mortal afavorit. Hi ha po-
etes tan impacients, però, que no
poden esperar la incerta visita del
prodigi i es llancen a encalçar aquell
ocell pujant al cel ells mateixos, si
cal, dins la cabina d’un caça, ra-
bents, amb vol de kamikaze.

Lluís Calvo pertany sens dubte a
aquesta classe de poetes. Quan en-
cara no fa gaires mesos que aplaudí-
em aquí les qualitats del seu poema-
ri Al ras, i passa encara per novetat
flamant el volum que a quatre mans
ha escrit amb Jordi Valls, Última oda
a Barcelona, Calvo ret ara un nou lli-
bre en què no hi ha absolutament res
desavinent, llevat potser del títol.

Si, com ell mateix va dir, “els poe-
tes som els kamikazes / de la defini-
ció”, cal convenir que aquesta nova
missió seva s’ha saldat amb un èxit
total: l’explosió de sentit que alliberen
els poemes és formidable. Perquè, di-
guem-ho ja sense metàfores:Cent mil
déus en un cau fosc és un gran llibre,
queamalgamaelvers rotundd’Elbuit
i la medusa i la profunditat meditati-
va que exhibia Al ras per construir el
recull poètic més compacte i impo-
nent de l’obra de l’autor.

El vol del kamikaze
Poesia❚

Lluís Calvo va guanyar el premi Cadaqués amb ‘Cent mil déus en un cau fosc’

Cent mil déus
en un cau fosc

Lluís Calvo
Premi Cadaqués
a Rosa Leveroni
Proa
Barcelona, 2008
Preu: 13 euros
Pàgines: 92

■ El darrer llibre de
Lluís Calvo apuja
encara més el llistó del
seu poemari anterior,
i desplega una gran
varietat de pretextos,
temes i recursos que
el converteixen
en el recull més rodó
del poeta
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saludable narrativitat ferrateriana,
feta de pretextos molt precisos, d’un
sostingut desdoblament del subjec-
te (L’instint t’ha conduït a un bassal
de memòria), d’incisos parentètics i
d’interrogacions retòriques, ha en-
certat a construir un jo a la distància
justa. És aquesta seguretat, tal ve-
gada, allò que més impressiona del
llibre, i el primer que copsarem tant
si ens submergim en els dominis de
l’espaiosa remembrança (els exqui-
sits alexandrins de La forja de la me-
mòria, per exemple) com de l’urgent
excitació (la nerviosa cadència d’El
temple del cel, posem per cas).

Explorar el profit de la rima
I per contrast amb tantes veus amb
tendència a la monodia, també ce-
lebrarem una diversitat que al cos-
tat del poema bastit sobre una
anècdota (La ràbia dels gossos)
consent un altre de reflexivament
abstracte (Neutrins, Le Dieu caché),
o que a la pura paràbola (El fat in-
faust d’en Pere Pincaró) oposa el
poema vinculat indestriablement a
un espai físic (Casino de la Rabassa-
da). Si a més sabem apreciar la deli-
beració amb què el poeta fins i tot
ha començat a explorar sense por
l’inexhaurit profit de la rima, ja so-
lament caldrà admetre que som da-
vant d’una escriptura que aspira a
convertir-se en clàssica. En el pitjor
dels casos, crec que s’ha assegurat
sobradament –espero que no aniré
errat– una generosa quantitat de
relectures.❋

Encara més que per al crític, per
al lector és un indiscutible plaer es-
devenir testimoni de com va crei-
xent una veu lírica, presenciar com
n’aprèn, com perfecciona la seva
forma d’expressar-se. I aquí Calvo
acredita un registre admirablement
extens, que va de l’apassionat auto-

biografisme d’un Margarit (Cap als
molls) fins a l’estudi minuciós d’ac-
tituds socials d’un Julià (De la tragè-
dia segons Karl Jaspers) –per citar
dos referents d’excel·lència perta-
nyents a generacions extremes–.
Calvo ho fa tot, i ho fa tot bé. Havent
incorporat a la seva dicció una molt

■ Carlos Zanón

Instrucciones para salvar el
mundo sembla un intent d’allu-

nyar-se el més possible d’Historia
del rey transparente. El seu meres-
cut èxit el va convertir en llibre de
culte. Però la veritat és que tots dos
parlen de zones temporals frontere-
res i de la força que té el supervivent
d’un món que s’enfonsa. També
tenen el mateix to apocalíptic. Però
aquestes semblances només s’extre-
uen quan has tancat el llibre i et
poses a pensar. Perquè la veritat és
que ni l’època ni el punt de vista nar-
ratiu triat ni els personatges que fi-
guren en aquesta novel·la avalen
aquesta esmentada connexió.

Novel·la❚

Instrucciones
para salvar
el mundo

Rosa Montero
Alfaguara
Barcelona, 2008
Preu: 19,50 euros
Pàgines: 320
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La vida és tossuda
Nit a la terra. Un taxista amb càn-

cer. Una prostituta que sap valorar
que dolent és millor que pitjor. Un
metge apàtic amb una vida avorrida i
una altra d’excitant, però virtual. Una
científica amagada sota la pell d’una
vella alcoholitzada. Això són les cir-
cumferències que traça la narradora
sobre el paper. Afina el compàs i di-
buixa trobades i punts llunyans en un
univers domèstic aparentment caò-
tic. De solitud i incomunicació en el
marc d’una metròpoli sense ànima ni
referents. Construïda sobre aboca-
dors i esglésies, hospitals i prostíbuls
en què la vida es resisteix a morir.
Existències estripades, solitàries, en
circumstàncies inhumanes però que
es neguen a deixar de ser. Manual de

resistents. Fe, esperança o, potser,
simplement biologia.

Rosa Montero desenvolupa les
diferents trames amb bona mà i traç
clar. Els personatges supuren vida.
Fuig del clixé en empreses de vega-
des ja molt difícils (la puta negra,
per exemple) i el ritme fa que con-
nectis des de la primera fins a l’ulti-
ma pàgina. La seva ànima, dividida
de periodista i escriptora, ens crida
a l’ordre, de tant en tant. No vol que
el lector oblidi l’Aquí i l’Ara que ens
mostra en un mosaic de vides molt
semblants a les nostres.

Instrucciones para salvar el
mundo es resol d’una manera que
et fa replantejar la seva lectura. És
l’aspecte de faula moral que, a ma-

nera de tobogan, Rosa Montero
dóna a les últimes pàgines. Aquí es
juga el ser o no ser de la novel·la. És
com si l’autora –com un personatge
més– s’hagi rebel·lat contra l’aspec-
te sòrdid de la realitat. És valent i se
la juga amb conseqüències que
quedaran a criteri del lector. Fa re-
verberar les seves dones sàvies i
potser bruixes, els seus mascles vi-
olents i innocents, i la compassió i la
solidaritat com últim tren per a Pro-
pera Estació Esperança. Potser és
que en aquesta època cínica i mes-
quina estem més preparats per a
entendre Bin Laden que a Teresa de
Calcuta. Però també és veritat que
la vida fa mal, sí, però seguim fent
plans cada divendres, oi?❋


	avui.cat
	avui_210608 : sup_a : 14 : Pàgina 14 


