
14 8 DE NOVEMBRE DEL 2008

CULTU A

Un país com aquest però
literàriament menys im-
pressionable, menys en-
lluernat pels rapsodes,

més sensible als valors de la poesia
escrita per perviure, fa temps que
hauria reconegut en Jordi Julià el seu
millor poeta jove –un elàstic adjec-
tiu que no m’és donat d’estirar més
enllà dels quaranta anys–. Com que
no és el cas, però, valdria el cèlebre
títol de Balzac i l’obra mestra per co-
ronar-lo simplement com a millor
poeta català desconegut, com el seu
darrer i excel·lent llibre, Principi de
plaer, del 2007, i en especial la seva
recepció, irrisòria per pràcticament
nul·la, bastarien per si sols a acredi-
tar. ¿Algú coneix un poeta de quali-
tat sostinguda que hagi vist impre-
sos fins avui dotze llibres de poesia
i que no hagi pogut publicar-ne ni un
de sol sense passar per l’obtenció
d’un premi, sovint de primera línia?
Doncs aquest és el nostre home, i
aquesta la confiança que distingeix
els nostres intrèpids editors.

Per desfer els tòpics existents
Planisferi lunar farà impossible a qui
maihagi llegit resde l’autor seguiren-
greixant els (pocs) tòpics que fins ara
ha generat: ni ferraterianisme, ni ball
de màscares, ni heteronímies feme-
nines (com la que va fer ingressar a
les biblioteques d’arreu una nova

L’home invisible
Poesia❚ Pere Ballart

■ D. Sam Abrams

Joan Maragall és un autèntic
clàssic, entre moltes altres

raons pel fet que la seva obra és
una font inesgotable de coneixe-
ment. Al llarg dels anys la crítica
ha dedicat molts esforços a l’anà-
lisi de la producció de Maragall,
però sempre queden coses. El
professor i periodista Jaume Co-
mellas i Colldeforns ho acaba de
demostrar amb el seu assaig La
nació és la llengua. El pensament
lingüístic de Joan Maragall.

Comellas reivindica l’obra pe-
riodística de Maragall i, al mateix
temps, enceta un nou camp d’es-
tudi especialitzat perquè mai
s’havia estudiat a fons aquest
vessant tan important de l’articu-
lisme de l’autor de Seqüències.

L’estudiós centra la seva aten-
ció en quatre aspectes decisius
de la llengua que determinen
l’estructura del llibre: “[...] ús so-
cial, ús creatiu, i implicacions
identitàries i polítiques”. A més,
una lectura atenta del text revela
dues coses de gran interès: que
Maragall tenia les idees molt cla-
res en matèria de llengua i que
aquestes idees són encara actu-
als i vigents.

I, de passada, Comellas fa un
gran servei a la comunitat en qües-
tionar certs tò-
pics que pesen
massa sobre la
figura i l’obra
de Maragall,
com ara la
seva falta d’un
sentit de la re-
alitat, la seva
incompetèn-
cia en temes
relacionats
ambla llengua,
el seu rebuig davant la normativit-
zació o el seu conservadorisme
toutcourt. Comellasensdibuixaun
nou Maragall nacionalista consci-
ent, intel·lectual ètic i responsable,
compromès amb la seva llengua
en tota la seva riquesa, crític da-
vant l’obligada diglòssia del seu
poble, lluitador en contra de les ac-
tituds totalitzadores i clar anteces-
sor de la sociolingüística moderna.

La tesi de Comellas és tan ori-
ginal, encertada i necessària, que
resulta francament frustrant pels
lectors que inverteixi tant de
temps en justificacions i prolegò-
mens abans d’entrar de ple en la
matèria de l’assaig.

Defensors i detractors de Mara-
gall hauran de llegir aquest llibre
abans de tornar a opinar-ne.❋

Assaig❚

Un altre
Maragall

Al teu mp3 tens mil cançons de
les quals no saps res. Tampoc és

que t’importi gaire. El teu grau
d’atenció visual és d’un segon. Auto-
ria? Originalitat? La sopa és bona si
et barregen els colors amb una mica
de gràcia. Ningú et mostrarà res que
no hagis vist abans. L’autor ja no vol
seduir-te. Com a molt et picarà l’ull,
com un pirata. Si entens tots els acu-
dits, totes les referències, és que
estàs del costat correcte. Dels que
saben de què va tot això.

Robert Juan-Cantavella (Almasso-
ra, 1976) té talent. I una seguretat
acollonant. A El Dorado ho demostra.
Feia temps que ningú em feia delirar
tant, tan bé i durant tantes pàgines. I
la proposta –d’acord– ja va ser perpe-
trada abans per altres. Agafa prestat
el periodista gonzo d’en Hunter S.
Thompson i li diu Escargot. No l’envia
a Las Vegas sinó al Llevant. Un espai

Novel·la❚ Carlos Zanón

‘Habemus’ mascletà!

El Dorado

Robert Juan-Cantavella
Mondadori
Barcelona, 2008
Preu: 19,90 euros
Pàgines: 350
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La nació és
la llengua. El
pensament
lingüístic
de Joan
Maragall
Jaume Comellas
Galerada
Cabrera de Mar,
2008
Preu: 18 euros
Pàgines: 166
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Planisferi lunar

Jordi Julià
Premi Mallorca
de poesia 2007
Moll
Palma, 2008
Preu: 8 euros
Pàgines: 96

Jordi Julià supera
la qualitat d’‘Els déus
de fang’ i ‘Principi de
plaer’ amb el seu
poemari més íntim,
en un retorn a la
infància i al món
perdut d’un país que
ja no existeix
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físic i mental que produeix l’equiva-
lent a Hiroshima en els japos.

Ja tenim el prota, amb airbag i
fetge de còmic. Amb el to del millor
Casavella. Tralla dialèctica de cocaï-
nòman. A estones divertit, a estones
enginyós o una tortura. Ens falta l’es-
cenari que serveix a Foster Wallace.
El Dorado té molt d’aquells delirants
encàrrecs que feia el desaparegut
provador de bigues del sostre. Un vi-
atge en Creuers de Luxe. La festa del
bestiardeWisconsin.LaConvencióde
la Llagosta. O una reunió d’expallas-
sos McDonald. Aquí, Juan-Cantavella
ens en dóna dos pel preu d’un i se’ns
posa cañí. El periodista Escargot a
manera de Quixot amb el cul ple de
drogues veu molins, lleons, nans i su-
periaies. Primer, Marina d’Or, després,
la Trobada Mundial de la Família.

L’impacte mediàtic se l’ha empor-
tat el periodisme literari cafre a Mari-

na d’Or. Gloriós napalm sobre xancle-
tes, bufet lliure, arcs moriscos i festes
temàtiques. Però el millor està per ar-
ribar. Quan l’Escargot deixa Marina
d’Or amb els sons d’en Luís Aguilé.
Quan contacta amb el seu col·lega
Brona i la novel·la es dispara i et deixa
exhaust. En Brona era el que necessi-
tava el lector per aguantar millor l’Es-
cargot. La persecució en cotxe i l’es-
tada a València són hilarants.

Autor tòxic i torrencial. Divertit,
cínic, ambiciós. El deliri formal i de
fons és l’eina necessària del seu dis-
curs. No ens dóna veritat sinó sospi-
tes. Desenfoca la lent i ens explica el
deliri que és la realitat. No em creus?
Fes un zapping per 30 canals. Escol-
ta parlar Bin Laden, l’FMI, un ós
panda. Llegix els titulars de La Razón
unmessencer.VésaMontserrat.Mira
el Canal Disney. Compra’t el xandall
de Castro. Exterminate the Brutes!❋

poeta en català, Alexandra March:
consulteu catàlegs). Julià compon
aquí la seva millor poesia de retorn al
país dels records, en què pares, pai-
satge, olors i colors del passat són la
identitat perduda d’un “senglar que
furga inútilment en terra, / per trobar
arrels”. A La província de l’home Ca-
netti parla de la doble existència de
les paraules: la que les fa quedar atra-
pades dins nostre, ben comprimides,
i aquella altra per la qual en cadascu-
na, ben comprimits, hi som nosaltres.
Amb els mots de família que encara
es pronuncien entre el Montnegre i el
Montseny, Julià salva la llengua lli-
gant-la als moments aurorals del re-
miniscent jo poètic; veus dialectals

que no responen al colorisme local
avui de moda, sinó a la necessitat de
dir el que en l’imaginari propi no co-
neix cap altra traducció.

Prologa Ponç Pons, i no és estrany
que sigui l’autor de Nura qui celebri
l’obra com “un tractat d’enyor i eco-
lingüística”: els poemes més perso-
nals de Julià són fets només d’“esca-
tes de paraules que m’expliquen / en
temps i lloc, en persones i vincles”.
Ara tocaria dir que el poemari és es-
plèndid, però no ho farem: qui ens
diu si no s’acabaria per fi la invisibi-
litat del poeta i amb ella la qualitat
secreta dels seus versos? No el feli-
citem: no fos cas que deixés de ser
tan exigent amb ell mateix.❋

JOSEP LOSADA

Jordi Julià va guanyar el premi Mallorca de poesia del 2007

Autor tòxic, cínic,
torrencial, divertit i
ambiciós. Juan-
Cantavella té talent,
molta seguretat i ho
demostra en una obra
en què el deliri és
l’eina necessària
del seu discurs
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