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J
a fa anys que el concepte
sostenible s’aplica a tort i a dret.
Es tracta d’apostar per models
sensats que no esgotin els

recursos que els fan possibles.
Models d’explotació que defugin la
depredació sistemàtica que només
s’atura quan ja no queda res. En
aquests temps de crisi draconiana,
es parla molt del creixement econòmic
insostenible que ha precedit el paf de
la màgica bombolla immobiliària.
Les nostres autoritats també aposten,
amb el rictus facial de les grans
ocasions, pel turisme sostenible, sense
que quedi gaire clar si es refereixen a
sostenir-ne el flux constant o bé al
tipus de turisme que ens arriba. Tard
o d’hora, en tots els camps ens acaben
parlant de sostenibilitat. De vegades
sense que vingui gaire a tomb. La sos-
te-ni-bi-li-tat com a gran remei de tots
els mals. Sis síl·labes que, encastades
al mig d’un discurs, provoquen un
alentiment prosòdic que infon una
nefasta afectació al missatge. De totes
les sostenibilitats que he sentit
reivindicar, la que més em crida
l’atenció és la que s’aplica a
l’arquitectura. Arquitectura
sostenible? Només faltaria que els
edificis no fossin sostenibles i, doncs,
s’esfondressin.❋

El duc de Blangis és el
protagonista de les
120 jornades de Sodo-
ma, obra mestra del

marquès de Sade que ens ha ar-
ribat en estat semiembrionari;
les actuals edicions inclouen es-
quemes i planificacions previs, i
de les quatre parts previstes per
a l’obra –dedicades cada una a
un gènere de perversions sexu-
als– només la primera està des-
envolupada. Les altre quatre
són en estat de guió, cosa que a
efectes pràctics, com han asse-
nyalat els exegetes, fa de l’obra
un breviari, el repertori catalo-
gat de la matèria sexual des
d’un domini absolut –des dels

valors de l’època–: sodomia, co-
profília, bestialisme, pedofília,
incest, sacrilegi, tortura, etcète-
ra. Podem imaginar l’efecte de
l’obra acabada, que projectant
l’extensió de la primera part
sobre el conjunt passaria llarga-
ment de les 1.000 pàgines, i és
una discussió de fons si no fa un
efecte més aclaparador la sim-
ple relació, quasi sense comen-
taris, de les accions a què es de-
dica cada capítol.

En rigor el duc és un primum
inter pares, perquè els protago-
nistes són quatre: ell com a re-
presentant de la noblesa, un
bisbe, un jutge i un financer, o
sigui els poders oficials de la soci-

etat de l’època, no ho oblidem, a
la llinda mateix de la Revolució
Francesa. El llibre, escrit per un
Sade presoner a la Bastilla, més
enllà de consideracions morals,
no s’escapa als trets comuns de
l’època, en rigorosa contempo-
raneïtat, per exemple, amb Le
nozze di Figaro mozartianes.
Sigui quina sigui l’òptica utilitza-
da –la de Sade és implacable–, ja
es veu que aquella societat tal
com estava organitzada era in-
sostenible. L’art anuncia la histò-
ria, com gairebé sempre. Com
ara, també? Per què no? L’art és
un mirall que es fa servir per
veure-s’hi, però també per ma-
quillar-se.

No és aquest últim el cas del
senyor marquès. Més enllà de
consideracions sociològiques, el
caràcter del duc de Blangis i dels
seus tres col·legues –i de la ma-
joria de personatges, que om-
plen l’ampli ventall dels botxins
a les víctimes, amb estrats inter-
medis– planteja la qüestió de
fons de l’empatia amb els perso-
natges de la ficció narrativa. En
quins termes s’identifica el lector
amb tipus que practiquen de
forma científica la fusió filosòfi-
ca del crim i l’amor? Empaties
encreuades –com a les històries
de terror–, catarsi per contra,
complaença en la pròpia bondat?
O esgarrifança possibilista.❋
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A
les «Jornades Carner» divuit
ponents van investigar altres
tantes peces del príncep de la
poesia catalana. De l’home
que, amb plena consciència,
escollia per a la seva expressió
«el camí més costerut que
podia triar» (Jaume Coll): el

d’una llengua a mig fer que pretenia anostrar, per
exemple, la cultura grecollatina en una tradició
pràcticament inexistent (Jaume Pòrtulas); una
llengua que Pere Gimferrer qualificava de versió
ucrònica del barceloní, empresa oposada a la de
Foix o Maragall.

Joan Ferrer detectava les innombrables
ressonàncies bíbliques de Nabí i remarcava la
paradoxa que Jonàs, l’home de la paraula de Déu,
«és també profundament vulnerable». Ramon Pla
ens feia veure la doble cara d’«Eglé i la síndria»: la
dona lliurada al marit i als fills però alhora
revestida de la contrafigura bíblica de «dona
forta». Jaume Subirana («De lluny estant»)
assenyalava les quatre direccions del treball tenaç
del poeta: creació, revisió, selecció i traducció; i
mostrava l’obsessió del poeta per la universalitat
que es desprèn del seu «lloc» concrec, de la seva
terra. Perquè són també la «seva» terra els
paisatges xinesos d’Ouyang Xiu: Manuel Ollé
desentranyava per quins camins Carner se
l’apropia bo i alliberant-lo d’elements locals. Com
ho és una tonada popular eslava que Carner havia
traduït als dotze anys («La nina y el peix») i que
Hristina Vasic ha localitzat al cançoner serbi i ha

mostrat per quins viaranys l’havia conegut el
poeta. Aquest «lloc» obsessiu de Carner, de fet un
espai transcendent, el comenta Jordi Cornudella a
propòsit del vers colpidor «Jo pujaré [...] / pel tros
d’escala que no mena enlloc» de «Cor fidel».

Pere Ballart posava al descobert la calculada
distribució entre els versos i el contingut a «El
diumenge del senyor Pere». Narcís Comadira
esbrinava per què a «Tots Sants» Carner opta per
«grinyolen els penells» on Carles Riba, traduint
Hölderlin, deia «cruixen les banderes». Marcel
Ortín analitzava l’«argumentació» de l’article en
prosa (aparentment només divertit) «Sucar-hi»:
troba intolerable la mania dels catalans de sucar
(melindros a la xocolata, etc.); sucar-hi és una
acció encara més intensa; ergo és encara més
intolerable. Nin Sauleda feia veure els estadis més
abstractes d’«Invenció del bes» i les raons dels
retocs a la segona versió (al vers «i el petit és de
tot dol metgia» hi falta una síl.laba, etc.). Però
Carner retoca «Les fulles de l’abril» potser perquè
hi detecta massa romanticisme i megalomania
(Enric Cassany). I en el cas d’«Enyor» i «L’altre
enyor» el poeta potser juga amb «enyor» i
«Enyor»: enyor d’allò que no hem viscut però
que hem creat (Jaume Aulet). Enric Casasses
sospesava la «veracitat» de les veus minerals i
animals de la nit («Nocturn»). Dolors Oller
resseguia el trànsit entre diferents poemes
(«Tardor», «Pietat», etc.). En fi, amb la seva traça
a poetitzar totes les experiències amoroses,
Carner esdevé per a Jordi Pujol un veritable
«sotrac de saviesa».❋
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