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El crepuscle de la poesia.
Rainer Maria Rilke: un capí-

tol de la història literària cata-
lana, del professor, estudiós,

traductor i poeta Jaume Me-
dina, és un ambiciós i ex-

haustiu resseguiment
de la presència

del genial autor
de les Elegies de

Duino a Catalunya. El
llibre està articulat en

quatre parts ben delimitades, encara que no inde-
pendents del tot perquè existeixen molts punts
d’intersecció entre les seccions.

La primera part del llibre és un bon resum de la
recepció de la figura i l’obra de Rilke al país, sobre-
tot a partir dels grans rilkeans, com ara Jaume Bo-
fill i Ferro, Carles Riba, Joan Vinyoli, Agustí Bartra i
Marià Manent.

La segona part del llibre, de llarg la més extensa,
és un autèntic mostrari de les versions de la prosa
i el vers de Rilke que s’han efectuat a Catalunya. A
banda de poemes, contes, proses o cartes puntu-
als, aquesta secció recull versions de certes obres
emblemàtiques: Elegies de Duino, Sonets a Orfeu i
La cançó d’amor i de
mort del corneta Cris-
toph Rilke. La tercera i
quarta part del llibre es-
tan dedicades a estudis i
textos sobre Rilke d’exe-
getes del rigor d’Antoni
Comas, Feliu Formosa,
Marià Villangómez, Ma-
ria Àngels Anglada i Segi-
mon Serrallonga.

Estemdavantuntreball
de primera magnitud. Un
treball que ens permet un
munt de coses. Ens per-
met veure la importància
de la tradició moderna de
la cultura catalana i els seus vincles profunds i enri-
quidors amb Europa. Ens permet acostar-nos millor
a la producció rilkeana perquè ens proporciona les
einestextuals i interpretativesperfer-ho.Enspermet
lecturesenparal·leldecertspoemesperaprofundir-
hi. Tenim el cas de la Primera elegia de Duino que hi
apareix en cinc versions d’autors diferents (Joan Oli-
ver,JoanVinyoli,ManuelBalasch,FeliuFormosaiJau-
me Medina). Ens permet conèixer traductors poc co-
negutscomaralanarradoraElviraAugustaLewi iTe-
resa d’Arenys. Ens permet l’accés a obres poc
conegudes com dos del Rèquiems tardans. I, sobre-
tot, ens permet comptar amb una nova i pulcra ver-
sió inèdita de les Elegies del mateix Jaume Medina,
curador del volum.

Aquest llibre és un veritable tresor que mereix la
màxima atenció de lectors, especialistes i escriptors.
A més, constitueix un exemple a seguir. En el futur
haurien d’existir llibres així sobre Eliot, Kavafis, Bau-
delaire... Ens passem el dia queixant-nos del lamen-
table nivell de la cultura catalana. El llibre de Medi-
na és una molt feliç excepció.❋
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La biografia de la ‘stripper’ Christa Leem és la base de la novel·la de Coca

ROBERT RAMOS

a més, la seva experiència li perme-
té de valorar la novetat del talent
de la noia, cosa que el dugué –amb
una passió meitat amor i meitat mi-
tomania– a donar-li un devot cop
de mà.

El problema és que, si bé en
aquest tipus de veu evocadora hi
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esclatava en un pur joc dels
disbarats i, si tot anava bé,
amb la riallada dels lectors.
Els Grope és, dins del seu gè-
nere, una novel·la correcta
però molt més fluixa. No es
pot discutir la professionali-
tat de l’autor, que sap posar
cada peça de la trama al seu
lloc i que té els personatges
ben ensenyats –arrenquen a
córrer tots en el moment que
els ho mana–, no es descuida
de posar uns quants tocs
d’enginy a la seva prosa, de
presentar-nos els habituals
policies estúpids (britànics,
no ens confonguem) i d’es-
prémer el tòpic de la sexuali-
tat reprimida que un dia o al-
tre deixarem d’atribuir als
mascles anglesos. No hi falta
res del que t’esperes trobar
en una novel·la de Sharpe,
l’únic problema és que ja ho
havies trobat abans, i en dife-
rents volums. La repetició té

almenys un mèrit negatiu: as-
sossega i no atabala.

Com que la història princi-
pal és més aviat poca cosa i
com que cap dels personat-
ges acaba de predominar,
cap a la meitat del llibre, l’au-
tor opta per centrifugar-los:
Belinda i Esmond van per
una banda; per una altra, hi
ha el gàngster, la seva germa-
na i la policia, que encadenen
una bestiesa rere l’altra; final-
ment, el pare de l’Esmond,
que fuig d’un fill en qui veu
reflectides les seves frustra-
cions i de la seva dona (que
no és una Grope però té una
manera pròpia de fer-se de-
testar), aconsegueix trobar
una mica de pau, que dura
poc, en un hotel de “la costa
situada al nord de Barcelo-
na”. L’exercici d’anar saltant
d’un fil narratiu a l’altre fa
passar ràpid les pàgines. És
un mèrit que té el llibre.❋
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‘Els Grope’ és una
novel·la correcta,
dins del seu gènere,
però molt més fluixa
que ‘Wilt’, l’obra de
més èxit de Sharpe.
Amb tot, l’autor
anglès demostra ofici,
que sap posar cada
peça de la trama al
seu lloc i que té els
personatges ben
ensenyats

pot cabre de tot, sempre necessita
d’un esquelet argumental mínima-
ment consistent o d’una idea forta
que articulin el conjunt i li donin un
sentit coherent. I Coca no ha sabut
trobar-los. Per això el lector té la
sensació d’anar passant pàgines
plenes d’informacions –cites, da-

des, reflexions, opinions, senti-
ments– que s’amunteguen sense
ordre ni intenció, enfilats per una
prosa encarcarada i gens sugge-
rent, que serveix per inventariar
uns fets del passat però no per fer-
los reviure ni per expressar-ne
aquella veritat humana o aquella di-
mensió de metàfora perenne del
món que els podria fer perdurables.

En comptes d’acabar enlluernat
pelfulgorseductordelaCarla,pelseu
erotisme inquietant, el lector acaba
pensant que el seu únic mèrit va ser
triomfarsensetreure’smaieltanga.❋


