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El nostre autor antic
amb més prestigi
intel·lectual arreu
del món no cabria a

la pell si veiés l’obra magna
que s’està duent a terme des
del Patronat Ramon Llull,
constituït per les conselleri-
es de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, de la Gene-
ralitat valenciana i del Go-
vern Balear, que treballen
plegades (laus Deo) per pu-
blicar edicions crítiques ho-
mologades filològicament de
les obres catalanes de Llull.
L’objectiu és oferir al públic
les obres del mallorquí que

són encara inèdites, que han
estat publicades amb mitjans
tècnics insuficients o que ne-
cessiten una revisió que les
actualitzi, perquè això és el
que els passa a totes les edi-
cions crítiques dels textos
antics unes dècades després
de sortir de les premses.

Amb la nova edició del Bla-
querna, Albert Soler i Joan
Santanach tenen el mèrit
d’oferir un text millor del que
coneixíem fins ara, fixat als
anys 30 del segle XX per Sal-
vador Galmés a la meritòria
col·leccióElsNostresClàssics.
Enprimerlloc,apostenperun

nou títol: Romanç d’Evast e
Blaquerna. Opten pel subs-
tantiuromanç perquè aques-
ta és la paraula que apareix
quatre vegades al final del lli-
bre.L’etiqueta,amés, té lavir-
tut de lligar l’obra amb la tra-
diciónarrativaromànica,això
és, de relacionar-la amb el
que avui en dia en diem no-
vel·la i que és el que volia es-
criure Llull. El protagonista
s’hadedirBlaquerna,sensela
ena eufònica que no apareix
en els testimonis més antics.
En segon lloc, fan una nova
proposta d’edició dels pri-
mers sis capítols de l’obra, in-
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Entre les moltes modalitats de la
narrativa recent, sembla que
cada vegada té més acceptació
aquella que posa en escena els

escriptors, o els artistes en general. Inte-
ressa cada cop més la novel·la que se sub-
mergeix en les ambigüitats de la realitat
i la ficció. En certa manera, triomfa la li-
teratura que deixa oberta la possibilitat
al lector de creure que allò que està lle-
gint no és tant el resultat de la imagina-
ció d’un autor com el producte de l’obser-
vació, per exemple, de la realitat. Impac-
ten més les novel·les que obeeixen al
descrèdit de la ficció o, per dir-ho amb
una expressió que potser hauria plagut a
Joan Fuster, agraden les narracions que
se sotmeten al crèdit de la realitat. Així,
abunden les novel·les en què els prota-
gonistes són escriptors, o fotògrafs, o vi-
olinistes, sempre en plena crisi creativa
o bé desconcertats després d’haver-ho
donat tot en una obra magna, eufòrics
davant l’originalitat de la seva proposta
artística, desenganyats per la indiferèn-
cia del públic. Són obres que es decanten
inevitablement per la metaliteratura, per
la literatura que es vol entendre ella ma-
teixa i que, en certa manera, es desentén
del món que l’envolta.

En la seva ja llarga carrera literària,
Imma Monsó (Lleida, 1959) ha anat creant
uns espais imaginaris propis que han sa-
but jugar sempre molt hàbilment amb
aquesta mena d’ambigüitats. Centrant-se
en alguns temes de reflexió, com ara la di-
ficultat d’entendre el comportament
humà, els problemes de la incomunicació
personal, les insatisfaccions i les frustra-
cions de la vida moderna, Monsó s’ha
aproximat a la literatura de gènere, a l’au-
toficció, a la narrativa terapèutica o a la
novel·la psicològica que s’interessa per la
complexitat de les relacions humanes.

Un llibre misteriós i irregular
El seu últim llibre, Una tempesta, parti-
cipa d’aquestes modalitats narratives i
també de moltes d’aquestes seves preo-
cupacions. Però deixa un record agredolç
en el lector. És un llibre misteriós i irregu-
lar, que avança a grans batzegades com
qui rellisca per la neu topant amb tota
mena d’obstacles, que no acaba mai d’ar-
ribar a deixar entreveure l’horitzó, bor-
rós per la forta tempesta que la protago-
nitza, ni tampoc arriba a enlairar-se plà-
cidament en el parapent metafòric que la
travessa. La protagonista, naturalment,
és una escriptora que s’assembla molt a

la mateixa autora. De tota manera, Monsó
no acaba mai de passar a l’altra banda de
l’autoficció com fan les reines franceses
del gènere, Christine Angot i Annie Er-
naux. La protagonista es diu Sara Surp i
no pas Imma Monsó, com exigiria la regla.
Sara Surp acaba d’obtenir un gran èxit
amb la seva última novel·la, El sobresalt.
No para de ser convidada a tota mena
d’actes literaris. Viu plena de pors, la por
és per a ella “com un continent enmig del
qual s’obre una esquerda profunda”. Està
de dol per la mort del seu germà, la per-
sona més important de la seva vida un
cop van morir els pares, i s’acaba de sepa-
rar. És una “dona de paraula” que està
preocupada per la falta de precisió lèxica
amb què parla el seu fill i que es declara
amant de la paraula ningú: “És maca en
tots els idiomes. Jo necessito poca gent”.
Sara Surp viu extremadament angoixada
per construir-se una màscara, per saber
donar forma a una “ànima mineral” que
imposi un espai entre el seu jo íntim i na-
tural i el seu jo social. Conviu amb la inco-
moditat d’haver d’acceptar el reconeixe-
ment, “la gratitud immerescuda” del seus
lectors. Com el protagonista d’El segrest,
de Quim Monzó, o el de La velocidad de la
luz, de Cercas, ha d’aprendre a conviure
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Ramon Llull és l’autor català antic amb més prestigi
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Què deu haver fet tan radicalment única l’es-
criptura de Saint-John Perse? Què tenen en-

cara d’estranys els seus poemes, que fan semblar
de cop qualsevol altre convencional i previsible?
L’aparició en català de Vents (1946) en la guardo-
nada traducció d’Isidor Marí pot renovar aquella
perplexitat i suggerir-nos respostes. Allà on el
comú dels poetes escriu, en metre més o menys re-
gular, sobre l’anècdota d’un jo reflexiu en conflic-
te amb les coses o els altres, aquest poeta antillà
d’expressió francesa engega en canvi, rere l’este-
la de Whitman, Rimbaud i Claudel, tota una altra
cosa: un cant d’ambició enciclopèdica, de versicles
oceànics (que un savi sistema de repeticions i leit-
motiven preserva de la dispersió); una vaga parà-
bola de protagonista
sempre col·lectiu; una
llengua que conjuga la
puresa del símbol amb
un vocabulari especialit-
zat, fins i tot tècnic; i, per
fi, un to profètic, d’oracle
arborat, amb els ressons
del psalm, de l’oda i
l’himne.

Dividit en quatre cants
d’estructura simètrica,
Vents descriu un vast pe-
riple planetari vers Po-
nent –l’Amèrica que aca-
bava d’acollir l’exili de
l’autor– en què, com ja
havia passat amb Pluges
(1943) i Neus (1944), l’ele-
ment natural del títol ad-
quireix el caràcter d’un
impuls regenerador, en-
carregat d’“esventar la
usura i l’eixutesa en el cor
dels homes”. El poeta
proposa una cosmogonia
en què la humanitat sen-
cera es veu empesa a una migració en cerca d’un
destí propici, però tot i que l’èpica implícita en el
moviment del poema fa pensar en geografies con-
cretes –el tercer cant és la història d’una conques-
ta, una crònica d’Índies en clau al·legòrica–, el vi-
atge real no és pas físic, sinó de l’esperit, “car és de
l’home que es tracta, en la seva presència humana;
i d’un engrandiment de l’ull a les més altes mars in-
teriors”.

A gairebé trenta anys de la traducció d’Anàbasi,
d’Alfred Sargatal, cal felicitar-se que, tot i que tan de
mica en mica, puguem anar llegint en català aques-
ta poesia que sembla la suma exaltada de Tagore i
Mallarmé. Quan el 1960 l’Acadèmia Sueca va premi-
ar amb el Nobel l’autor amagat darrere del pseudò-
nim Saint-John Perse, el ciutadà Alexis Léger va pro-
nunciar un memorable discurs de recepció, que as-
signava a la poesia la facultat d’abraçar passat i
futur, humà i sobrehumà, l’espai planetari i l’univers.
És la convicció des de la qual Vents està escrit, i ara
podrem donar la raó al poeta quan afirmava a Esto-
colm que “ara que les mitologies s’enfonsen, és en
la poesia que troba refugi el diví”.❋

MIQUEL ANGLARILL

amb l’èxit. La literatura pot ser un món a
part perquè “els llibres són per construir-
se un món propi, no per adaptar-se”. Sara
Surp ha après a desdoblar-se en públic,
s’ha convertit en una actriu, en una mena
de ventríloqua d’ella mateixa quan ha
d’afrontar la recepció de la seva obra.

Un dia es dirigeix a fer una xerrada so-
bre el seu últim llibre a un petit poble dels
Pirineus anomenat Malmercat. A més de
l’angoixa que li significa haver d’estar da-
vant d’unes persones “que han llegit la
teva ànima mentre tu no has llegit ni el seu
document d’identitat”, Sara Surp es troba,
sota una impressionant tempesta, una am-
bulància. El noi accidentat acaba de morir.
L’únic indici per conèixer la seva identitat
és un SMS al mòbil. La persona a qui va di-
rigit serà a la conferència, ignorant la tra-
gèdia que l’espera. Amb aquesta informa-
ció tan valuosa, Sara Surp es diposa a ini-
ciar una conversa que procurarà allargar
tant com pugui. Qui pot ser el receptor
d’aquell missatge? L’impacient admirador
que l’ha perseguit fins acompanyar-la avui,
autoprogramat per agradar, i del qual ha
hagut d’allunyar-se fins i tot contra la seva
voluntat? O l’home solitari i de poques pa-
raules, feliçment casat, que desxifra el cel
i ha fet del paracaigudisme la metàfora del
seuconflicteamblaverticalitat i l’èxit?Mal-
auradament, el lector atent ho preveu avi-
at i el gir final de la intriga no fa res més que
corroborar la seva suposició. Una novel·la
són moltes coses, diu: hi ha qui s’hi iden-
tifica, hi ha qui en fa teràpia, hi ha qui psi-
coanalitza. Sara Surp s’escolta les diverses
lectures de la seva obra mentre a fora res-
sonen llamps i trons.❋

Ennomde
totelplaneta

Poesia
Pere Ballart

Vents

Saint-John Perse
Traducció: Isidor Marí
5è premi Jordi Domènech
de traducció de poesia
Cafè Central / Eumo Editorial
Vic, 2009
Preu: 18 euros
Pàgines: 144

1 2 3 4 5tentant aproximar-se així a
l’original que va escriure Llull
i que no és el que fins ara ha-
víem llegit. M’explicaré.

Com sap tothom, el Ro-
manç d’Evast e Blaquerna és
una de les obres més cone-
gudes de Llull avui en dia.
Però també ho va ser en el
seu temps: se n’han conser-
vat onze manuscrits dels se-
gles XIV i XVIII (alguns frag-
mentaris) i una edició del XVI
en llengua catalana; un ma-
nuscrit en occità de finals del
XIII, cinc manuscrits france-
sos (XIII-XV), vuit manuscrits
llatins (XIII-XVI) i dues edici-
ons llatines del XVI. Però la
versió catalana i l’occitana
són acèfales, de manera que
quan Salvador Galmés va
preparar la seva edició del
Blaquerna, va optar per
transcriure aquests capítols
a partir de l’edició de Joan
Bonllavi del segle XVI, que

n’escriu una versió modernit-
zada i amb una marcada ten-
dència a l’amplificació. Amb
bon criteri, Soler i Santanach
proven de restituir l’original
de Llull editant aquests capí-
tols seguint també la traduc-
ció llatina i francesa,méspro-
peres a l’autor. Sabem que les
traduccions occitana i france-
sa,aixícomlallatinadelLlibre

d’amiceamat,vanserpromo-
gudes pel mateix Llull, la qual
cosa avala l’opció editorial.

Entercer lloc,Soler iSanta-
nach proven que un capítol
del final (De la passió de Jesu-
crist),quehaviaestatconside-
ratapòcrif,ésautèntic iqueva
ser inserit en la novel·la en el
moment de la seva traducció
a l’occità. És clar que aquesta
dadainteressanomésalseru-
dits, poden pensar vostès
amb tot el dret. Però no em
negaran que a partir d’ara te-
nim a l’abast una de les obres
més emblemàtiques de Llull,
plenadedeliciosesnarracions
breus com la història de Nar-
pan, aquell fals penitent que
Blaquerna transforma amb
l’exempledelasevavirtut. Iés
que com diu un frare en el ca-
pítol 18, el sermó que dóna
més bon fruit és el de les bo-
nes obres més que no pas el
de les bones paraules.❋1 2 3 4 5

Soler i Santanach ens
ofereixen una edició
del ‘Blaquerna’ més
propera a l’original
de Llull que millora
ostensiblement les
anteriors i fins i tot
demostra
l’autenticitat d’un
dels capítols que
fins ara es
considerava apòcrif
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