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CULTU A

Lou Reed feia cantar a la
Nico: “Si us plau, abaixa les
mans perquè t’estic veient”.
Alguna cosa així de recar-

golada li podríem dir a Vila-Matas.
Encara millor. Que abaixés les mans
perquè no l’estem veient. Ets invisi-
ble i, a més a més, t’amagues.

A Dietario voluble l’estat de gràcia
continua. Les lletres no es llegeixen
sinó que semblen la veu d’algú que
se’t confessa. Un amic que no conei-
xes et parla i t’explica. Ficció, biogra-
fia, informació, fantasia. Sense ado-
nar-te, accedeixes a un particular
atles literari. I al seu centre trobem
un compàs clavat al cor mateix de
l’escriptura.

Una nova ocasió per llegir un
autor que va trobar fa temps el lloc
on se sent més a gust. Aquest edifici
de mil portes, fonaments ferms i pa-
rets líquides. De comprovar la seva
llibertat gairebé lúdica. Aquesta as-
sumpció de veu narrativa en prime-
ra persona d’una oralitat omnipre-
sent. Però no només això, sinó
l’oportunitat de trobar un escriptor
que és la seva pròpia biblioteca
–portàtil, és clar– d’autors favorits, i
la seva edició crítica. El seu prede-
cessor, el seu acòlit i, si fos necessa-
ri, el seu assassí. Ell i el seu veí i
l’home que els mira tots dos. Mo-
dern, postmodern, amant de la tra-
dició. Les idees són fora de tu. Se-
gueix les pistes i ho trobaràs tot: arri-
baràs o tornaràs a qualsevol lloc.

Però especialment, és l’ocasió
d’observar el tafur més ràpid. Vila-
Matas sempre acaba de marxar.
Que t’enlluerna amb Bartleby, ell ja

ho ha deixat enrere. Que vas a la re-
cerca de les reedicions d’en Robert
Walser, ell ja està deixant en Sebald.
Si t’internes dins la boira a Praga,
ell veu Kafka al passeig de Gràcia
fent una Fanta amb Pau Riba. Té
crítics, editors, lectors, companys i
d’altres entitats pseudoactives en
suspens. Perquè ell sempre està en
un altre lloc. És possible que aques-
ta faceta escapista hagi fet impos-
sible la feina dels taxidermistes. I
que per això pugui seguir (o no)
sent Vila- Matas.

Dietario voluble o com parlar d’un
sense haver de parlar de si mateix,
reuneix els tres últims anys del seu
quadern personal. Part d’aquest lli-

bre s’estava publicant a la edició ca-
talana d’El País. En aquest format de
dietari ja no calen argúcies –si és que
algú, encara, busqués coartades–
per no respectar estils. L’autor
novel·lat ens parla de llibres, notíci-
es, cites i fugides a plena llum del
dia. Fart, carrega contra la seva ciu-
tat, plena de turistes i atletes. Es cap-
bussa a la xarxa i et parla del Japó,
del futur i de la soledat. De pilots
d’avions que mai van aterrar i d’au-
tors oblidats. De gent asseguda en
una cafeteria. De pel·lícules i amics.

“Aquí estoy en mi cuarto habitual,
donde me parece haber estado siem-
pre”. Amb aquest començament: qui
no vol veure les cartes del tafur?❋

Jo ja no hi sóc, allà
Dietari❚ Carlos Zanón

■ D. Sam Abrams

Cada llibre de Ribes té una es-
tructura unitària i closa, per-

què tots els poemes giren a l’en-
torn d’una qüestió o problema
vital que l’autor s’ha plantejat, i
Recomençaments no n’és cap ex-
cepció. Entre la cita de Mandels-
tam i el títol del llibre ja podem
discernir el sentit general del text:
l’extraordinària capacitat huma-
na per tornar a començar, repren-
dre, prosseguir, continuar... mal-
grat tot. “La mer, la mer, toujours
recomencée”, en la versió de Paul
Valéry. Però el nostre poeta, en la
seva represa d’un dels grans mo-
tius de la lírica universal, actualit-
za el tema, perquè el planteja des
del punt de vista contemporani.

Això vol dir que Ribes explora
a fons el fenomen de les intermi-
tències i les ciclicitats de l’existèn-
cia humana, des d’exponents molt
senzills com l’alternança entre la
son i la vigília fins a qüestions molt
més complexes com ara el desig i
l’absència del desig o el sedenta-
risme i les ganes de fugir. I des-
prés Ribes hi afegeix un aspecte
molt actual: la pressió de la nos-
tra cultura accelerada perquè
llencem el passat en el nostre
camí cap endavant. El nostre
poeta, però, es resisteix, perquè
ho vol tot: vol tots els alts i baixos
de la vida i vol el passat tant com
el present. No vol renunciar a res
perquè tot té sentit en les nostres
vides si hi
prestem prou
atenció: “Cer-
tesa que tot és
just el no-res /
ningú la pot
tenir”.

Ribes inten-
ta fixar tot el
que troba, per
molt inestable
que sigui, a
través de les
paraules perquè la poesia garan-
teix una certa continuïtat: “Davant
dels buits, la trista poesia”. A més,
sàviament, el poeta tria la forma
exclusiva del sonet pel desplega-
ment del seu discurs i, de passa-
da, també sotmet aquesta forma
clàssica a una transformació per
mirar d’actualitzar-la. Els 48 so-
nets del cicle Recomençaments
són altament creatius i profunda-
ment humans i savis. Intenten re-
tenir la vida per mitjà de la poesia
però saben que la vida no es pot
retenir i la paraula significa lliber-
tat: “Toquem l’esclat d’allibera-
ment dels mots”.❋

Poesia❚

Vida, vida,
vida

La novel·la de Jean-Claude
Mourlevat (Ambert en Au-

vergne, França, 1952) té dues
parts clarament diferenciades. En
la primera, l’autor s’endinsa en un
món incert, més propi del sub-
conscient que de la realitat, però
que detecta una forta influència
del seu passat d’infància, en un
molí francès. En la segona, fa una
apologia de la lluita per la lliber-
tat dels drets col·lectius.

Posats a clarificar les coses, la
primera part es desenvolupa
amb un enjòlit que va creixent a
poc a poc, amb una combinació
de lirisme i duresa que no li fa cap

Juvenil❚ Andreu Sotorra

Revolta simfònica

Recomença-
ments

Bartomeu Ribes
Guasch
Edicions Can Sifre
Eivissa, 2008
Preu: 12 euros
Pàgines: 61
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mal. Aquest enjòlit, en canvi, a la
segona part, perd pes i canvia per
una acció exclusivament bèl·lica,
d’arrel primitiva, que acaba afei-
xugant lleument el bon regust de
la primera part.

Una clau literària poètica
Jean-Claude Mourlevat té una
clau literària poètica per compen-
sar tanta barbàrie. I ho fa a través
de la força de la música, d’una veu
femenina que és capaç d’aixecar
revoltes i de moure multituds. És,
en definitiva, una revolta simfòni-
ca, un cant a l’esperança en el
benentès que qualsevol força im-

perial imposada es pot desmun-
tar amb un simple xiuxiueig de
dolcesa.

Però la realitat, esclar, desmen-
teix més d’una vegada la tesi de

fons d’El com-
bat d’hivern: el
passat del na-
zisme i l’estali-
nisme..., els re-
cents fets de
Geòrgia i Rús-
sia, els encara
recents dels
Balcans, els
eterns d’Israel i
Palestina, el

terror internacional que plana
sobre el planeta de la mà del fana-
tisme islàmic..., les actuacions in-
discriminades dels aliats en so de
pau sobre població civil i en nom
d’una croada de persecució de
l’enemic..., els genocidis ètnics...

Mourlevat sembla que els inclo-
gui simbòlicament tots en la seva
novel·la: des de les legions roma-
nes, amb les lluites a mort dels gla-
diadors, fins als maquis o partisans
contemporanis de mitjan segle
passat. La seva gesta literària s’ha
vist recompensada amb premis
com el France Telévision, el Saint-
Exupéry i el Sorcières.❋

El combat
d’hivern

Jean-Claude
Mourlevat
Traductor: E. Tudó
Cruïlla
Barcelona, 2008
Preu: 16,50 euros
Pàgines: 335
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Dietario voluble

Enrique Vila-Matas
Anagrama
Barcelona, 2008
Preu: 18 euros
Pàgines: 275

Enrique Vila-Matas té
una curiosa habilitat:
estar sempre en un
altre lloc; quan tu hi
arribes, ell ja n’ha
marxat. Afegit al seu
estil en primera
persona i al valor
crític del contingut,
també és un llibre de
gent asseguda en una
cafeteria, de cites,
d’autors oblidats
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Enrique Vila-Matas ha publicat un dietari molt especial
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