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CULTU A

“La llengua que ens constitueix...”

No ens equivoquéssim en llegir
el Manifiesto. Que el català planta cara
al castellà no ho dirien aquests nois ni
sotmesos a tortures guantanameres.
No: el que ells afirmen és que el dret
d’un castellanoparlant preval sobre el
dret d’un catalanoparlant i que la vida
s’ha d’ordenar segons aquesta
jerarquia natural. Això és exactament
tardofranquisme: tu publica, xerra i
difon la teva llengüeta, però no em
toquis els nassos. Ja ho deia Maragall
(Joan): Espanya només se sent
reconfortada en la uniformitat. Tot allò
que consideren espanyol ha d’ajustar-
se a un únic patró, perquè la diferència
els irrita. Els ofèn. La història d’Espanya

és això: Inquisició, censura, exilis,
expulsions, dictadures, manifestos, tot
buscant la uniformitat que els
descansa. És clar que després els
surten bajanades com les de
Telemadrid: ¿que no sap l’Esperanza
que la inintel·ligible Barcelona té més
turisme que el Madrid de la llengua
universal?

Per guarir-me l’esperit, em vaig
capbussar en l’edició crítica del
poemari pòstum de Verdaguer, Al cel,
elaborat per Narcís Garolera fa cinc
anys i ja introbable. L’opció d’editar-ho
a Columna va ser fatal, perquè aquesta
editorial crema els llibres com la llum

fulmina les papallones de nit: allò que
no funciona va a la guillotina al cap de
quatre dies i una edició crítica sempre
vol temps per davant. Vull dir que a
vegades les pedres ens les tirem
nosaltres mateixos. Però quina delícia,
aquests versos que Verdaguer escriu
com a consol mentre va ajustant els
poemes colpidors de Flors del Calvari.
Som a Vil·la Joana, el sacerdot ha
perdut el seu cas, ja s’ha revoltat, ja
s’ha batut contra el sistema, ara només
vol expiar el dolor i mirar al cel, volar.

Llegiu amb atenció l’esplèndid
pròleg de Narcís Comadira: no parla del
símbol, parla d’un home sensual davant

el desig, un poeta llegint un poeta. I
com que la cultura no s’atura, d’aquest
llibret ja introbable Roger Mas n’ha tret
sis poemes, els ha donat música i els
ha convertit en Cançons tel·lúriques.
Això sí que és la continuïtat d’una
història. La cultura a penes reobria els
ulls i ja donava un Verdaguer, perquè
la llengua sempre havia estat vigent i
viva, com ho està avui en uns
determinats espais de sensibilitat.
Mireu, senyors del Manifiesto, us ho
diré sense eufemismes: fiqueu-vos el
vostre imperial menyspreu al cul.
Nosaltres portarem la llengua al cel: la
llengua que “ens constitueix”, com diu
Comadira.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

No va tenir sort amb el co-
mençament ni amb el
final de la seva vida. I en-
caramenysamblaposte-

ritat. Potser per aquest motiu diuen
que T.S. Eliot es va sentir culpable
quan li van notificar que figurava al
testamentde May Sinclair.Haviamort
oblidada, compassaentantscasosde
gent que ha destacat en períodes de
la seva vida, i que acaben esdevenint
un record. Podria ser l’argument d’al-
guns dels seus contes de fantasmes,
relats magistrals que ha publicat la
col·lecció de clàssics d’Alba, que diri-
geix el narrador Lluís Magrinyà, per a
molts lectors la millor col·lecció que
és publica actualment en castellà,
només comparable a editorials histò-
riques com Nostromo.

Vida y muerte de Harriett Frean i
els set relats de Cuentos extraños
són un compendi d’una literatura
que entronca amb els grans mestres
de la literatura gòtica i simbolista, al
costat d’escriptors tan inquietants
com el francès Jean Lorrain, i com
Matthew G. Lewis, que amb El monjo
va aconseguir que més d’un no po-
guéssim dormir, tant per la por com
pel fet de no poder deixar de llegir el
llibre. Per no parlar del cèlebre Una
altra volta de rosca, de Henry James.
Amb els contes de May Sinclair
passa el mateix. No en va, Borges va
dir el 1935 que entre els contes més
memorables que havia llegit mai hi
figurava Donde el fuego no se apaga:

Fantasmes entre l’amor i la mort
Narracions❚

Amiga i
interlocutora
de Maddox
Ford, Henry
James,
T.S. Eliot
i Thomas
Hardy, May
Sinclair va
aplicar
lectures de
psicoanàlisi i
paranormals
a l’alta
literatura
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■ Els relats de May
Sinclair narren
aparicions de
fantasmes que
busquen la
reconciliació, la pau
o simplement l’amor.
Són contes que
connecten amb la
tradició gòtica, però
escrits des d’una
lectura exquisida
de la modernitat

1 2 3 4 5

AVUI
“Cal recordar la pobresa dels inferns
que han elaborat els teòlegs i que els
poetes han repetit; llegiu després
aquest conte”. I realment té una lec-
tura de l’infern que encara ens tras-
balsarà més, un infern repetitiu, ob-
sessiu, inacabable del pitjor que t’ha
succeït en vida... Un altre d’aquests
relats magistrals és La víctima, un as-
sassinat perfecte, amb aparició de
fantasma agraït, que va ser editat al
costat de La terra gastada, d’Eliot, al
primer número de la revista The Cri-
terion. Fastames de gent morta pre-
maturament, que apareixen quan la
seva persona estimada inicia una
nova relació, visions de la conscièn-
cia a partir d’unes idees que Sinclair
especificadinsundelscontes: “Eraun
d’aquells materialistes intolerants de
tipus vuitcentista que opinen que la
consciència és una funció purament
fisiològica i que creuen que, quan el
cos mor, tu també mors”.

May Sinclar sabia molt de morts,
havia perdut el pare de petita i els
seus quatre germans. Sufragista mi-
litant i membre dels cercles intel·lec-
tuals anglesos, les seves primeres
novel·les serien un èxit. Després arri-
baria l’ostracisme. Notable articulista
va inventar el 1922 el concepte flux de
consciència o monòleg interior, que
tant s’ha utilitzat per analitzar obres
de Joyce i de Virginia Woolf. Dins els
contes poden sortir referències a
l’imaginisme o a escriptors com el
granGeorgeMeredith.Sinclairnome-
reix ser oblidada: potser aquest ha
estat el seu immerescut infern.❋
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