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Viatges amb Heròdot
Anagrama - Empúries

Una tarda fatídica, l’acabalat Lord Geoffroy
Loveall arriba a casa amb un paquet ben poc
corrent: un bebè abandonat, al qual adopta i
anomena Rose en honor a la seva germana
morta. Només hi ha un petit problema: Lord
Geoffroy desitjava una filla, però ha adoptat
un fill. L’adolescència revela la veritat sobre
lady Rose, que ha de recórrer mig món per
trobar la seva veritable identitat i reclamar el
lloc que li correspon. Infortunio és ple de girs
inesperats, personatges estrafolaris i detalla-
des descripcions d’un món i d’un temps re-
mot, el de l’Anglaterra decimonònica. És una
comedia dickensiana sumptuosa i extrava-
gant, una deliciosa i pícara reinvenció de la
novel·la anglesa d’aventures, alhora que és la
primera obra de Wesley Stace. Nascut a Has-
tings, format a Cambridge, i més conegut per
les seves composicions musicals, on signa
com a John Wesley Harding, aquest autor viu
a Brooklyn (Nova York) i actualment treballa
en el seu catorzè àlbum i la seva segona
novel·la.

Infortunio
RBA

Feliçment rescatada de l’oblit per l’escriptor
nord-americà Jonathan Franzen, la narrativa
de Paula Fox mereix un lloc privilegiat entre
els grans noms de la seva generació, com
Phillip Roth, Saul Bellow o John Updike.

Abandonada pels seus pares quan era
molt jove, la vida d’aquesta autora –nascuda
a Nova York el 1923– és un trànsit continu per
llars d’acollida i ciutats (a Cuba, els Estats
Units, Europa i el Canadà) durant el qual
exerceix els oficis més variats. Paula Fox
estudia lletres a la Columbia University, i
finalment, a la seva maduresa, decideix dedi-
car-se plenament a la creació literària. Ha
escrit més de trenta obres per al públic infantil
i sis novel·les per a adults. El dios de las
pesadillas explica la història de Helen Bynum,
una jove que abandona el seu poble i se’n va
a viure a Nova Orleans amb la seva tieta Lulu,
actriu jubilada i alcohòlica empedreïda. Allà
coneixerà per primer cop la llibertat i s’enfron-
tarà a dilemes i realitats fins ara impensables
per a ella.

Paula Fox
El dios de las pesadillas
El Aleph

A mitjan 1896, Rilke (1875-1926) va anun-
ciar un volum de relats, un “llibre de novel·les
curtes” que apareixeria “aviat”. Aquell llibre
mai no es va arribar a publicar. És cert que
algunes de les obres anunciades van ser inclo-
ses a diaris i revistes, però la majoria dels
relats i esbossos havien quedat inèdits. La
culpa va ser del mateix autor, de l’evolució del
seu estil. A excepció de Los cuadernos de
Malte Laurids Brigge, l’obra narrativa de Rilke
queda ensombrida per la seva producció poè-
tica.
Aquest poeta va desenvolupar envers tots els
seus treballs prematurs una distància cada
cop més crítica, especialment respecte a la
seva època de París, i va formular esmenes
referides a aspectes formals, a deficiències
lingüístiques i estilístiques. No obstant això,
els seus temes es troben ja en aquests testi-
monis primerencs de la seva imaginació.
Aquests vint-i-tres relats, la major parts inè-
dits en castellà, confirmen el canvi i la conti-
nuïtat de l’obra de Rilke.

Rainer Maria Rilke
Serpientes de plata y otros cuentos
Siruela

L’obra
Proa

Explicats abans de ser escrits i escoltats abans
de ser llegits, els vint-i-tres contes que aplega
el volum La vella de Bheara i altres contes
populars irlandesos, traduïts i presentats per
Anna-Maria Corredor, són el bo i millor de la
tradició de contes populars irlandesos. Amb
títols tan suggeridors com El cornamusaire i el
follet, La vella de les dents llargues i el fill del
rei, L’àguila de les plomes d’or, El rei del
desert negre o La pastura de les daurades
grosses, per aquestes històries hi desfilen els
éssers més fantàstics i els homes més senzills,
fades i bruixots, nobles i camperols, follets i
gegants... Tots ells conformen un imaginari
comú, de pur esperit irlandès (on l’arrelament
a la terra és tema central), que es mou entre
el candor i la maldat, la innocència i la
malícia, a la delicada frontera que separa el bé
del mal. Són històries transmeses, de boca en
boca, que cada narrador ha anat arrodonint i
farcint de detalls i que, avui dia, segueixen
captivant, i emocionant amb el regust de les
bones històries de sempre.

La vella de Bheara
Quaderns Crema

Xavier Gual
Ketchup
Columna

Mosques és un crim actual. També és un crim
antic. És el present convuls i el passat que mai
no dorm. És el deliri que de vegades s’imposa
a la raó, la passió que anorrea el cervell i no és
capaç de veure més enllà del vermell que tot
ho ennuvola. És la mort que ronda el sexe. És
el sexe que quan menys t’ho esperes esdevé
mort. Pot suposar el descobriment que els
records que volies enterrar et surten a l’encon-
tre i també la comprovació que el fet de
desconèixer la pròpia història no ens deslliura
de la possibilitat que aquesta ens ataqui i ens
guanyi. És la vida que es fa cada dia, a cops de
puny, i la constatació  que sempre hi ha algú
que pot pegar encara més fort.
Jordi Cervera Nogués va néixer a Reus l’any
1959. És periodista cultural i col·labora de
manera habitual en mitjans escrits com La
Mañana, l’Avui o El Temps. Ha publicat llibres
de poemes, reculls de contes i novel·les, com
ara Dibuixos obscens i Ànima de benzina.
Amb Mosques ha rebut el premi Ferran Canya-
meres 2005.

Jordi Cervera
Mosques
Pagès

Aparador

Diversos autors Wesley Stace

Émile Zola
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El pintor Claude Lantier persegueix un ideal
estètic exigent i innovador, però topa amb
fracassos successius. Ni l’amor de Christine,
la dona que li serveix de model, ni les relacions
amicals amb el novel·lista Sandoz, alter ego
d’Émile Zola, no eviten els seus dubtes ni la
sensació d’impotència davant les grans com-
posicions que somia, com el quadre simbòlic
que vol representar la vitalitat i la modernitat
del París del Segon Imperi. L’obra (1886) és
la novel·la més autobiogràfica de Zola (París,
1840-1902), amic d’infància del pintor Cézan-
ne. És l’obra sobre la creació artística, sobre la
lluita de l’artista amb la natura, sobre l’esforç
d’aquest per crear vida. És la història de totes
les obres, en totes les arts. Emile Zola és
considerat el pare del naturalisme i pregonava
una literatura analítica, fomentada en els
principis científics, que representés tots els
aspectes de la realitat. El 1871 va iniciar la
publicació de l’ambiciós cicle de vint novel-
les Rougon-Macquart, dels quals L’obra forma
part.

Xavier Gual (Barcelona, 1973) és llicenciat en
Filologia Catalana i treballa com a periodista
i guionista. També col·labora en el suplement
de cultura del diari Avui. Com a escriptor ha
publicat la novel·la Els tripulants (premi de
Narrativa Ribera d’Ebre 2000) i el recull de
contes Delirium tremens (premi Mercè Rodo-
reda 2000).
Ketchup narra la història de Miki, un jove
desarrelat de l’extraradi barceloní que vol fugir
del seu destí. Segons ell, la llibertat no existeix
i la vida només li dóna dues opcions: convertir-
se en part del ramat o morir... Fer els deures,
acabar els estudis, buscar una feina digna, o
potser és millor vendre pastilles, conduir com
un boig i creure’s que és el rei del barri?
Aquesta novel·la és una mirada literària sobre
l’abandó moral a què està sotmesa la joventut
urbana, un llibre que retrata amb la precisió
d’una crònica el desassossec d’una generació
perduda, un món ben palpable que el lector
podrà reconèixer si puja una tarda a un tren de
rodalies.

Ryszard Kapuscinski´ ´

Escrit amb la perspectiva de mig segle, aquest
llibre és de molt difícil classificació. És a
estones un reportatge, un estudi etnogràfic-
antropològic, un llibre de viatges, un home-
natge a l’Heròdot protoreporter i a la qualitat
de la seva prosa... Tot això, plasmat en histò-
ries no fictícies –grans i petites, tràgiques i
divertides– en què els soldats de Salamina
conviuen amb un nen sense sabates a la
Varsòvia de 1942, els defensors de les Termò-
piles de Leònides amb els pescadors del
Bodrum-Halicarnàs de l’any 2003, Xerxes
amb Dostoievski, Cressus amb Louis Arms-
trong... I sobretot el mestre Heròdot amb el
seu deixeble Kapuscinski.
Tot i que aquest periodista i escriptor polonès,
nascut el 1932 i corresponsal a l’estranger
fins al 1981, ha de ser considerat com a
mestre de periodistes. Llibres com El Empera-
dor, El Sha, El Imperio, Ébano o La guerra del
fútbol han passat a la categòria de clàssics
dintre del seu gènere, que ja es pot anomenar
sense complexos com a kapuscinskià.

´ ´
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Caravansari és una revista semestral de poesia
contemporània escrita en les llengües peninsu-
lars i l’àrab. Bona mostra d’aquesta definició la
tenim en les seves noranta-dues planes, que
inclouen poemes en català, castellà, basc i
gallec; no obstant això, aquesta coherència
idiomàtica no es manté en l’antologia de poetes
marroquins contemporanis, que ofereixen di-
rectament traduïda al castellà. Un caravansari
és a l’Orient Mitjà un edifici públic que es fa
servir com a refugi per a caravanes. Està situat
fora dels murs de la ciutat però a la vora. La
vocació editorial de situar-se al marge però a
prop de tot el que es cou poèticament els fa
barrejar poetes consagrats amb d’altres incipi-
ents, encara que la balança es decanta massa
cap als primers. Destaquen l’entrevista a Anto-
nio Gamoneda i una antologia de poetes argen-
tins residents a Barcelona a cura de Carlos
Vitale. Els textos de Ferran Aisa, Jesús Tusón o
Eduardo Moga i els poemes de Ferran Anell,
David Castillo, Manuel Rivas i Itxaro Borda
arrodoneixen aquesta proposta poètica.

Diversos autors
Caravansari
Associació Cultural Caravansari

És l’any 1953 a la Kenya colonial, i un Vikram
Lall de vuit anys viu la celebració de la
coronació de la reina Elisabet mentre la guer-
rilla del Mau-Mau desafia el poder britànic.
Posteriorment seguirem en Vic a través de
l’Àfrica canviant dels anys cinquanta i seixan-
ta, una època prenyada de grans promeses,
que donarà pas a la corrupció, la por i la
repressió dels anys setanta i vuitanta.
M. G. Vassanji va néixer a Kenya i es va criar
a Tanzània. Abans d’anar-se’n cap al Canadà
el 1978, va estudiar al Massachusetts Institu-
te of Technology i, més tard, va ser escriptor
resident a la University of Iowa. És autor de
quatre novel·les d’èxit reconegut: The Gunny
Sack (1989), que va guanyar un premi regio-
nal del Commonwealth; No New Land (1991);
The Book of Secrets (1994), que va guanyar el
premi Giller i el premi Bressani, i Amriika
(1999). Amb La pàtria aliena de Vikram Lall
va guanyar el premi Giller 2003. Actualment
viu a Toronto amb la seva dona i els seus dos
fills.

La pàtria aliena de Vikram Lall
La Magrana

Segons Ángel Crespo, editor i traductor d’El
regreso de los dioses, “ni en vida de Pessoa ni
pòstumament ha aparegut un volum amb
aquest títol, malgrat que el poeta acaronés la
idea de publicar-lo des de la tardor de 1917”.
Aquesta obra és la reconstrucció, en la mesura
del que és possible, d’un llibre projectat per
Pessoa, essencial en la seva trajectòria i dis-
pers fins avui en materials separats. El neopa-
ganisme, el sensacionalisme, el sebastianis-
me són alguns dels principals punts de
referència d’aquesta insòlita aventura intel-
lectual d’un dels més grans escriptors del
segle XX. Fernando Pessoa (1888-1935) comp-
ta amb una obra tan heterodoxa com extensa.
Va publicar en vida poemes i assajos a dife-
rents revistes d’avantguarda, i va passar els
seus dies anònimament com a traductor de
cartes per a diverses empreses de Lisboa. En
aquesta col·leció també s’han publicat El libro
del desasosiego, Crítica: ensayos, artículos y
entrevistas, La hora del diablo i La educación
del estoico.

Fernando Pessoa
El regreso de los dioses
Acantilado

En aquest volum es troben tres de les novel·les
més representatives de Juan Goytisolo. Paisa-
jes después de la batalla (1982) ens permet
escoltar, a través de la veu incerta de la
confessió autobiogràfica, els pensaments i
sensacions de l’estranger en una ciutat aliena.
La cuarentena (1991) és una reflexió sobre les
veritats de l’ànima des de la perspectiva i
saviesa que atorga la filosofia àrab, especial-
ment influent en el pensament de l’autor. El
sitio de los sitios (1995), per la seva banda,
utilitza la ficció per analitzar lúcidament la
guerra de l’antiga Iugoslàvia. Són, doncs, tres
apunts relacionats amb l’home contemporani,
tres mostres del compromís d’un escriptor
amb la tasca de trobar la veritat per mitjà de
les paraules. Tres facetes, en definitiva, d’un
dels grans intel·lectuals europeus i un dels
escriptors més renovadors de la llengua espa-
nyola.
Goytisolo (Barcelona, 1931) es va instal·lar a
París el 1956, ciutat on va viure durant molts
anys, i actualment resideix a Marràqueix.

Profecía, asedios y apocalipsis
El Aleph

Jordi Llavina

Aparador

AM. G. Vassanji

///Opinió

Adorable senyora Glück

ra com ara, tinc molt clar que no escriuré mai dietaris. El que a mi
m’agrada és escriure per als diaris i, encara més, per a una revista com Benzina.
Però em fa l’efecte que si avui hagués d’obrir pàgina per a un hipotètic diari
personal, ho faria amb dues referències per a mi molt emotives. La primera té a
veure amb el futbol i la segona amb el descobriment de dos nous poetes.

Un dia com un altre, ple de la informació futbolística del Mundial –aquest
immens aparador per a l’exhibició del talent individual–, els rotatius confirmen
que Johan Neeskens torna al Barça. Quina gran notícia! Molts tenim clavada a
la memòria aquella imatge de Neeskens plorant – “the first tears filling our eyes”,
que diria la poeta Louise Glück– perquè se n’anava del club que és més que un
club. Núñez n’era el botxí. Neeskens era aquell jugador coratjós, més volenterós
que no pas tècnic –un tercer pulmó–, que vivia a l’ombra del monarca absolut
holandès Johan I. Tenia unes cames poderoses –dobles, que diria ma mare–, i
quan xutava penals ho feia pel mig, com apuntant al cap del porter, i amb una
potència digna de l’apel·latiu tan gràfic de “canyardo”. El futbol, vull dir, no és
només propaganda barata, gestió de buida sentimentalitat (parlo del de seleccions,
ara) i gregarisme perfecte. El futbol és fet de peces individuals, de jugadors. Que
torni Neeskens al Barça, doncs, per a mi constitueix tota una alegria. Dit això,
aquests últims dies he tingut dues altres sorpreses notables, que duran, lògicament,
plaers més perdurables. Es tracta de la descoberta de dos poetes. Però no són dos
poetes nous: l’un, el valencià César Simón, fa nou anys que és mort. L’altra, la
novaiorquesa Louise Glück, és feliçment viva –i que per molts anys–, però no
acaba de caure precisament de l’arbre. Va néixer en una de les “ciutats de l’home”
–per tirar de la terminologia de Fonollosa– l’any 1943.

Simón va publicar el seu primer llibre a 38 anys, i en part per això ha anat
quedant fora de circuits i antologies. Ara Renacimiento publica l’antologia
simoniana Una noche en vela i, paral·lelament, Pre-Textos dóna a la llum una altra
selecció de poetes “oblidats” en què també hi figura el valencià: El 50 del 50 (Seis
poetas de la generación del medio siglo), tots dos a cura de Vicente Gallego. Tu vas
llegint Simón, i notes, gairebé palpes, aquella llum de què també estan dotats els
versos de Juan Gil-Albert o de Paco Brines. És una poesia molt concreta, que cap
al final de la seva producció es va anar despullant, cada cop més concisa, quasi
silenci. “Noche cruda, haznos como tu hielo” (un vers que me’n recorda un d’excels
de Keats: “the frost has wrought a silence”). Aquella luz, es titula un dels poemes de
Simón. Esta luz, es titula el volum de la poesia completa d’Antonio Gamoneda
(nascut un any abans que Simón). I penso que el lloc de naixement –a la riba del
Mediterrani, el primer; a la del Cantàbric, l’altre– deu influir poc o molt en la
dicció del poeta en qüestió. L’altre nom és el de Louise Glück. Pre-Textos n’acaba
de publicar El iris salvaje (1992). Atrapat per la bellesa dels poemes, faig el que
acostumo a fer en aquests casos: escric un correu electrònic al meu conseller líric
per al món de parla anglosaxona: el poeta D. Sam Abrams, que, al cap d’uns dies,
em proporciona una llista completa dels títols de poesia de l’autora novaiorquesa
(ell també la té en molt alta estima). La imatge més perdurable d’aquest llibre
–Pulitzer de l’any 1993– és la d’una dona amb dos fills, sola, sense home, que
cultiva el seu hort i jardí particulars. Mentre va esclarissant el jardí de males
herbes i té cura de les tomaqueres de l’hort, el pensament de la dona s’enlaira i
crea un discurs poètic sobre l’absència de l’amant d’altíssima volada. La suite de
poemes titulada Vespers resulta magistral: una poesia de to vagament confessional
molt més interessant que la de, posem, Ted Hughes (de qui, per cert, l’editorial
Farrar, Strauss and Giroux acaba de treure una nova edició dels Collected Poems
per poc més de vint eurets). Fulles mortes, fred, glaç. “La tierra brilla igual que la
luna, / como materia muerta, encostrada de luz”. He pensat en una cançó molt bella
de Gravenhurst, The Ice Tree: “at six in the morning, the ice in the tree / I caress where
my lover once lay by my side”. I és que barrejar pèsols o tomàquets amb la desesperació
per una pèrdua, si es fa bé, té una gràcia poètica indescriptible.

Juan Goytisolo




