
CULTU A
19 DE NOVEMBRE DEL 2009 15

No és notícia que Beirut es
converteixi en escenari
de guerra. Els assassi-
nats, el terrorisme, les

faccions religioses i polítiques i els
atacs indiscriminats dels israelians
entren periòdicament en la devasta-
da però viva ciutat mediterrània. Als
anys vuitanta encara va ser pitjor.
Cristians maronites, palestins dels di-
ferents grups de l’OAP, drusos, israe-
lians i, fins i tot, falangistes van repre-
sentar un autèntic catàleg de la deso-
lació. La matança de Sabra i Xatila va
ser un dels episodis més lamentables:
unitats de les milícies falangistes van
penetrar en els camps de refugiats
palestins i van exterminar tot el que
van trobar pel camí. En un segon cer-
cle, tancant assetjats i assetjadors,
l’exèrcit israelià donava suport logís-
tic comandat pel genocida Ariel Sha-
ron, a qui no sabem per què els suecs
no li van donar el Nobel de la pau
com a altres terroristes amb un histo-
rial semblant.

La magnífica primera novel·la de
Rawi Hage, El joc de De Niro, està am-
bientada en aquest trist període. Nas-
cut a Beirut el 1964, l’escriptor –va
emigrar al Canadà el 1992 i escriu en

La col·lecció de poesia de
l’editorial barcelonina DVD
ha esdevingut un referent.
Les seves traduccions o la
presentació de nous autors
són un al·licient per als lec-
tors de poesia. Rigor en la
tria, elegància en la presen-
tació i cura en les versions i
en l’edició fan de la col·lecció
un plaer i la converteixen se-
gurament en la més impor-
tant de l’àmbit hispànic. En
català han presentat versi-
ons modernes de Jordi de
Sant Jordi i Ramon Llull,

sense oblidar les traducci-
ons de Bernat Metge i del Lli-
bre de Sent Soví, també en
coedició amb Barcino. Així
mateix, s’han ocupat de po-
etes catalans contempora-
nis com Miquel Martí i Pol,
Sebastià Alzamora, Carles
Duarte i l’antologia Sol de
sal, a càrrec de Jordi Vira-
llonga. A més, DVD té la
col·lecció L’Illot en català,
que ha publicat vuit títols.
Un dels puntals de DVD són
els poetes internacionals.
Un dels últims és Charles

Simic, de qui l’editorial havia
presentat El mundo no se
acaba, premi Pulitzer del
1990. Ara, amb traducció i
pròleg de Martín López-
Vega, ens arriba en versió bi-
lingüe La voz a las tres de la
madrugada, una selecció de
tota l’obra del poeta nord-
americà feta per ell mateix.
Poeta llorejat per la Bibliote-
ca del Congrés dels Estats
Units, Simic és una de les
veus més penetrants de la
poesia actual, potser el que
millor sap captar la proble-

màtica de l’home modern,
les seves obsessions i el dolor
davant el pas del temps. El lli-
bre permet viatjar per la vida
i l’evolució dels poemes de
Simic des dels blues infinits
del 1986 fins a un bon grapat
d’inèdits.Lasevaobras’uneix
a la de grans poetes realistes
antiheroics com Brodsky i
Frank O’Hara, uns intimistes
que estableixen la complici-
tat amb el lector: ens identi-
fica en la descripció de situ-
acions i estats d’ànim. Lle-
gir-lo omple la ment.

Les veus de Charles Simic

dels senyors de la guerra, s’emborrat-
xen, fumen haixix i viuen al marge
d’una societat desballestada: “Vagà-
vem, érem lladres i captaires, àrabs ca-
lents amb els cabells arrissats, les ca-
mises obertes i paquets de Marlboro
enrotllats a les mànigues, marginats,
nihilistes amb pistoles i sense compas-

sió, amb mal alè i llargs texans ame-
ricans”.

Les deu mil bombes caigudes so-
bre Beirut es repeteixen al llarg del
relat com una tornada. Aquesta és la
música de fons, tot i que la novel·la
és d’un vitalisme absolut, potser per
la brillant caracterització dels perso-
natges, dibuixats amb talent. L’obra
té moments d’un surrealisme atroç,
com quan els gossos de pedigrí,
abandonats pels que fugen del país,
es converteixen en ramats assilves-
trats que els milicians persegueixen
i eliminen entre les muntanyes d’es-
combraries. O quan, a la primera lí-

nia, els franctira-
dors musulmans
i cristians s’aca-
ben fent amics i
només s’espan-
ten, per exem-
ple, disparant
amb fusells de
precisió a les
tasses dels và-
ters on caguen a
les posicions
enemigues. No
els explico el
desenllaç, però
com un dels pro-
tagonistes, l’ac-
ció es precipita a
l’abisme.

Els que hem
conegut Beirut
no ens podem
treure de sobre

la bellesa i la decrepitud de la ciutat.
Tampoc els testimonis d’alguns es-
criptors, singularment palestins, que
l’han glossat. En especial, Mahmud
Darwish, amb els seus retrats de la
guerra o les evocacions des de l’exili.
El joc de De Niro, de Rawi Hage, és
una obra mestra.❋

anglès– va ser testimoni directe de la
vida sota les bombes en la seva joven-
tut. La narració està farcida de bom-
bardejos quotidians, que els perso-
natges accepten com si fos pluja.
Morts per tot arreu, enterraments i
venjances són el pa de cada dia. Hage
ho planteja dins una obra que té molt
de picaresca. Els protagonistes treba-
llen en feines insolvents i s’han de
guanyar la vida fent trampes a les mà-
quines escurabutxaques controlades
per les milícies cristianes: “Amb la
poca feina que hi havia al port no en
tenia prou per al tabac, una mare ron-
dinaire i el menjar. On podia anar, a
qui podia robar, estafar, demanar, se-
duir, despullar, tocar?”. Desorientats
i sense destí, res no els és estrany, des
del passeig entre els obusos fins a dis-
parar contra un conegut que els fa
xantatge. Es poden entretenir amb la
bretolada de rebentar a trets els vi-
dres del cotxe d’un veí.

Els protagonistes són el narrador,
d’ascendència armènia, i el seu
col·lega, un jove orfe que s’acaba allis-
tant a les milícies i intervé en les ma-
tances esmentades. En una moto viat-
gen amunt i avall, visiten les munta-
nyes controlades pels exèrcits privats
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