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SabíemqueIsabel-ClaraSimóindefugiblementaca-
bariasentintlatemptaciódelamusaiescriuriaver-

sosalgundia. Ihasucceït.Tenimelseuprimerllibrede
poemes:Elconjur.IdicllibredepoemesperquèIsabel-
Clara no és cap intrusa sinó que ha demostrat que és
poeta, que sap no solament apreciar un bon poema
sinó que ha sabut fer-ne. El conjur és la prova fefaent
quelanostrapoetahanascutensenyada.

Elconjurésunconjuntde
27 poemes dividits en tres
seccions,amb11,10,i6com-
posicions respectivament.
Les seccions porten títols,
Èpica,LíricaiDramàtica,que
corresponen a la divisió te-
màtica de poemes més irò-
nics,méspersonals imésci-
vils, i ladivisióformaldepo-
emesmésllargsimésbreus,
o de poemes més concen-
tratsimésexpansius.Anivell
d’estructurageneralelpoe-
marivadesplegantunama-
tisadaibenarticuladahistò-
ria personal que va des de
l’accésalavidamoralindivi-
dual mitjançant un desen-
gany amorós d’infant fins a
l’assumpció adulta, sense
subterfugis,delmalabsolut
del’extermini jueu.

Lanostrapoetasapcons-
truirpoemesequilibratsonnosobraresisappautarel
fluxdelpensamentenformesestròfiques.Amés,dins
lescategoriesgeneralsquehemestablert,elspoemes
deSimósónmoltvariatsirics.Variatsiricsderegistres
temàtics. Toca un gran ventall de temes: les relacions
amoroses,lainterculturalitat,lallibertat,labiologiahu-
mana,lavidadelsanimalsilanatura,eltemps,lesedats
de la vida, la mort, la felicitat, la situació de les dones,
les fossescomunes ielsrefugisantibombesdurant la
guerra, l’extermini jueu...Variatsiricsderecursostèc-
nics.Hihaunagrandiversitatdetons,desdelaironiai
lasàtiramésincisivafinsal’intimismeméscommove-
dor.Hihaunapluralitatderitmes,desdel’staccatodel
verscurtfinsalagravetatdelversiclellarg,sempredins
elterrenydelsefectesacústicssubtilsdelversliberé,a
mig camí entre la rigidesa del vers clàssic i el relaxa-
ment excessiu del vers lliure. També cal consignar la
presènciadediferentssubgèneresde
lapoesia,comaralacançó, lanarra-
ció,l’elegia,elpoemadepensament
oelpoemacivil.

El conjur conté alguns poemes
comaraElteumort ielmeu,Els
transgressors, El desamor,
Jo no sóc tu, Estàs tan
lluny!, A les Fosses Co-
munes del Cementiri
de València, Tu,
l’obrerquecondueix
la pala hidràulica, El
refugi i Les parets que
sagnen, que són petites
obresmestres.❋
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L’expresident de la
Generalitat Jordi
Pujol ha publicat la
segona part de les
seves memòries
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recrea el passat del seu poble
natal des d’una òptica mítica,
aventurera, violenta i vitalis-
ta, i el que indaga i explora
amb ironia furiosa o amb cí-
nic sarcasme la realitat de la
Barcelona i la Mallorca con-
temporànies, amb un estil
sempre tumultuós, enèrgic i
apassionat, en què les sàvies
reflexions existencials com-
plementen una vivor imagi-
nativa inesgotable.

És un encert que els cura-
dors hagin recuperat tres
capítols d’un dels seus lli-
bres més impressionants
però poc coneguts: Mediter-
rània. Onatges tumultuosos,
un assaig personal i intens
sobre la cultura, la política i
la història mediterrànies,
tan bo, almenys, com el fa-
mosíssim El Danubi, de Clau-
dio Magris. Aquests tres ca-
pítols són els dedicats a la
Grècia i la Roma clàssiques i

al Renaixement, els tres
puntals de la civilització oc-
cidental i tres de les fonts on
l’autor més va abeurar-se.

Un conte per postres
El volum es completa amb el
magnífic conte Les dones de
can Catany, d’un lirisme tan
commovedor com cruel,
amb l’excel·lent entrevista
que Porcel feu a Josep Pla
per la revista Serra d’Or,
amb un reportatge incisiu i
clarivident sobre els hippies
que pul·lulaven per Eivissa
i Formentera a finals dels
anys 60 del segle passat, i
amb deu de les columnes
que durant 27 anys publicà
diàriament al diari barcelo-
ní La Vanguardia.

Evidentment, tot plegat no-
més constitueix un tast de
l’obra porceliana. Però omple
i satisfà com si es tractés d’un
banquet.❋1 2 3 4 5

Tenint en compte
l’extensió i
l’heterogeneïtat de
l’obra de Porcel, que
conreà la novel·la,
el conte, l’assaig, el
teatre, l’articulisme,
l’entrevista i el
reportatge, aquest
llibre només
constitueix un tast
de l’obra porceliana,
però omple i satisfà
com si es tractés
d’un banquet

cassà en la seva emancipació i no va aconse-
guir lasevasobiraniacomaEstatnacional.Cal
rectificar, feravançar lahistòria, fer-laprogres-
sar–tenintencomptequeEspanyaésaquí–en
el que hauria d’haver estat el seu sentit únic.

Hi ha, doncs, al llarg del volum un esque-
ma dual d’interpretació de la realitat catala-
na. També trobem una fractura interna. Els
socialistes són els altres. De Joan Reventós a
Pasqual Maragall, i pel camí alguns d’innomi-
nats, se’n denuncia la vocació de contrapo-
der, el sectarisme, la superioritat moral de la
qual l’esquerra, aquí com arreu, farà ostenta-
ció. Hi ha, però, un pòsit compartit. Tret dels
aspectes més estrictament personals –l’afer
Banca Catalana n’és la clau, en política i en
termes d’estricta convivència–, el país pot
acabar reconciliant aquells que s’han trobat
en camps oposats.

Aquestes memòries, cal dir-ho, no tenen,
com a llibre, mètode. La cronologia, és veri-
tat, aconsegueix ordenar la passió per expli-
car-se. A vegades. No sempre. La qual cosa
no vol dir que el volum no tingui capacitat
heurística. En té. En bona mesura el segon
volum de les memòries de Jordi Pujol posa
en relleu la personalitat que hi ha al darre-
re de l’home públic. Fins i tot més que no pas
el primer. O, si més no, és molt clarificador
sobre la manera com s’ha posat a fer la feina
de redactar-les. Algú el va convèncer de fer-
ho així. Possiblement Manuel Cuyàs fou qui
li va etzibar el “Som-hi!”. El problema és que
els salts endavant i endarrere, les digressi-
ons, són constants. Estem, doncs, davant
unes memòries poc convencionals que cons-
titueixen, nogensmenys, una lectura alta-
ment recomanable per entendre un temps i
un home, una política i una obsessió.❋

RUTH MARIGOT

reà la novel·la, el conte, l’as-
saig, el teatre, l’articulisme,
l’entrevista i el reportatge, la
tria de textos no es presenta-
va senzilla, però els respon-
sables de l’edició –Alexandre
Porcel i Emili Rosales– han sa-
but confegir un volum que
ressalta les principals virtuts
creadores de l’autor i alhora
és representatiu del seu tem-
perament literari, de l’enver-
gadura de la seva ambició i de
la vastitud –intel·lectual i vi-
tal– dels seus interessos.

Fragments de 5 novel·les
El llibre inclou capítols sen-
cers o passatges llargs de
cinc de les seves novel·les:
Cavalls cap a la fosca, L’em-
perador o L’ull del vent, Cada
castell i totes les ombres, El
cor del senglar i Olympia a
mitjanit. El lector hi descobri-
rà el doble vessant del Porcel
novel·lista: el que inventa o


