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Les interpretacions/Esquerdes
Edicions del salobre

Joan Alcover i Maspons (Palma, 1854-
1926) és un dels poetes més destacats de
la Mallorca de la Restauració que, junta-
ment amb Miquel Costa, contribuí a la
renovació del panorama cultural illenc amb
la seva poesia catalana i amb les tertúlies
literàries que oferí a casa seva. Va créixer en
el camp conservador de la Mallorca del vuit-
cents, que tímidament despertava “d’un
secular encantament” a la Renaixença. Es
formà en la disciplina de l’Institut Balear,
on compartí amb Miquel Costa i Joan
Rosselló les lliçons del poeta Josep Lluís
Pons i Gallarza, que li deixà sembrada la
llavor de l’humanisme. Inspirat per la lira
dels poetes del Segle d’Or, per les faules
d’Iriarte i de Samaniego, per la lírica de
Bécquer, de Núñez de Arce i de Campoa-
mor i per la lectura dels romàntics europeus
Victor Hugo, Baudelaire, Schiller..., Alcover
també volgué brillar com a poeta en llengua
castellana. Va escriure un bon esplet de
poesia en aquesta llengua, que trobem
recollida en aquest voluminós exemplar.

Poesia completa
El gall editor

Des de ben petit Ludwig Schmitt von
Carlsburg té un do extraordinari: és capaç
de captar tots els sons, conservar-los i
interioritzar-los. Passa la infantesa col·lec-
cionant-ne obsessivament, fins que un dia
s’adona que només n’hi falta un: “un so
celestial, màgic i etern”, el so pel qual
homes i dones vendrien l’ànima al diable, el
so de l’amor perfecte. I dedicarà totes les
seves energies a trobar-lo. Amb els anys
Ludwig es convertirà en un cantant d’òpera
esplèndid, capaç d’interpretar qualsevol gran
obra. Però inexorablement el seu do com-
porta una maledicció. Aquest so esmunye-
dís, introbable, domina la seva voluntat i, a
la recerca de l’amor perfecte, farà que es
converteixi en el seductor i l’assassí més
inquietant d’Alemanya.  Fernando Trias de
Bes va néixer a Barcelona el 1967. Ha
publicat La bona sort (2004) amb Àlex
Rovira, traduït a més de trenta idiomes, El
venedor de temps (2005), Relatos absurdos
(2006) i Paraules sota el mar (2006). És
col·laborador habitual d’El País Semanal.

Fernando Trias de Bes
El col·leccionista de sons
Angle

Las voces del silencio
Península

A la monòtona vida d’Andreas, professor
d’alemany a la perifèria parisenca, fa acte
de presència l’espectre d’una greu malal-
tia. Si la mort se l’emportés, hauria dut a
terme tots els seus projectes? No seria hora
de començar de nou? Ho abandona tot i, en
un singular retrocés a mig camí entre l’enyo-
rança i la nostàlgia, va en cerca del seu gran
amor d’adolescència esperant una epifa-
nia. L’estranyesa, l’absència, el buit i la
soledat com a espai vital impregnen aques-
ta novel·la.

Peter Stamm (Winterthur, 1963) va
estudiar filologia anglesa, psicologia, psi-
copatologia i informàtica a Zuric. Ha viscut
llargues temporades a París, Nova York i els
països escandinaus. Des del 1990 es dedi-
ca a la literatura. Ha escrit una obra de
teatre i col·labora habitualment a la ràdio i
la televisió. Des del 1997 és redactor de la
revista literària Entwürfe für Literatur. Fins
ara, aquest autor ha publicat Agnes (1998),
Lluvia de hielo (1999), Paisaje aproximado
(2001) i En jardines ajenos (2006).

Tal día como hoy
Acantilado

Cristina Peri Rossi
Cuentos reunidos
Lumen

Berlín, 1942. La guerra no afecta gaire la
vida de Bruno, un vailet de nou anys que viu
en un barri residencial. Però un bon dia
arriba a casa i es troba totes les coses
empaquetades: el seu pare, membre de
l’elit militar, ha rebut un nou destí i es veu
obligat a marxar i instal·lar-se amb tota la
família en una àrea rural mig deserta i molt
depriment. Bruno s’avorreix i s’obsessiona
amb una tanca que s’alça davant la finestra
de la seva habitació. Fins que no coneix
Schmuel, el noi del pijama de ratlles, que
viu a l’altra banda del filferro espinós,
Bruno ni tan sols no comprèn que ja no és
a Alemanya sinó a Polònia...
John Boyne va néixer a Dublín el 1971 i es
va llicenciar en Literatura Anglesa a la
mateixa ciutat. Va començar a publicar
relats i aviat va publicar la seva primera
novel·la, The Thief of Time (2000). El noi
del pijama de ratlles és la quarta novel·la
d’aquest autor i la primera que es publica
en català. Boyne actualment treballa en la
seva sisena novel·la.

John Boyne
El noi del pijama de ratlles
Empúries

Aparador

Peter Stamm Joan Alcover i Maspons

Jordi Amat
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Som el 1952 i tota una sèrie de poetes catalans assisteixen a un congrés de poesia a Segòvia
finançat pel Ministeri d’Educació franquista i organitzat per Rafael Santos Torroella. Allà, Carles
Riba, la gran figura de la resistència cultural catalana, es fica el públic a la butxaca, tot i que
per a molts era fins aleshores gairebé un desconegut. Però per arribar fins a aquest moment i
als tres altres congressos següents, Salamanca (1953) i Santiago de Compostel·la (1954), van
caldre els esforços de diversos personatges afins i contraris al règim per obrir una escletxa a la
monolítica i culturalment esgotada dictadura. Jordi Amat recorre a la crònica per donar-nos
notícia ben documentada –ha tingut accés a molta correspondència privada i a un bon feix de
documents inèdits– d’aquest procés aperturista, mínim però significatiu. Malgrat que finalment
va suposar un fracàs, ja que el règim no va moure ni un centímetre les seves posicions restrictives
i aniquiladores contra la llengua i la cultura catalanes, a posteriori aquest intent va servir de molt.
Va ajudar a normalitzar els vincles entre els intel·lectuals catalans i els vencedors de la guerra,
a demostrar que l’europeïtzació d’Espanya passava per un apropament a Catalunya i a teixir una
teranyina de complicitats que van ajudar a obrir un forat al mur cultural i polític del règim. Alguns
se la van jugar, Carles Riba sense anar més lluny, atrapat entre la incomprensió de l’exili català
i l’aproximació amb recança als qui havien estat els seus enemics. Amat narra amb tanta passió
com dades exactes i contrastades. El resultat és un relat vibrant d’un moment gairebé epifànic.
Segueix la pista a les principals veus que van fer possible aquest diàleg i mostra com es van
trenant els discursos de Rafael Santos Torroella, Dionisio Ridruejo, Vicente Aleixandre, Carles
Riba, José Luis Cano, Pedro Laín Entralgo, etc. La necessitat de fer una lectura en clau actual
d’aquest diàleg és tan evident com necessària. Avui dia, com aleshores, o fins i tot abans del
període investigat, amb el diàleg entre Miguel de Unamuno i Joan Maragall, el diàleg intel·lectual
i l’intercanvi entre totes dues cultures resulta un reclam indefugible.

Cristina Peri Rossi és una de les grans
escriptores hispanoamericanes del segle
XX, i tot i que ha destacat en gairebé tots els
gèneres, és en el conte on ha demostrat més
originalitat i versatilitat. L’autora reuneix
per primera vegada tots els seus contes en
un sol volum. Relats procedents de llibres
com Indicios pánicos, La tarde del dinosau-
rio, La rebelión de los niños, El museo de los
esfuerzos inútiles, Una pasión prohibida,
Cosmoagonías i Desastres íntimos, a més
d’alguns d’inèdits, dibuixen en aquest exem-
plar més de tres dècades dedicades a narrar
la vida des de tots els angles possibles:
l’amor, la por, la memòria, l’exili, l’esoteris-
me, el desig, l’odi, l’horror, l’oblit, l’espe-
rança... Cristina Peri Rossi va néixer a Monte-
video (Uruguai) el 1941, i durant la dictadura
del seu país, com molts intel·lectuals, es va
veure obligada a exiliar-se. Viu a Espanya
des del 1972. Va estudiar música i es va
llicenciar en Literatura Comparada. L’any
passat es va publicar Poesía reunida.

Lluís Calvo/Jaume Mesquida

Edicions del salobre inicia una nova
col·lecció anomenada Axiomes, destinada
a donar sortida a assajos com Les interpre-
tacions, que n’és el primer títol. Aquest
llibre s’estructura al voltant d’un conjunt
de reflexions, de l’aforisme a l’article, en
què l’autor s’endinsa en la literatura, el
pensament filosòfic, l’art i la lingüística, bo
i posant en qüestió, quan cal, els tòtems i
les patums culturals. Lluís Calvo (Saragossa,
1963) ha publicat dotze llibres de poesia i
tres novel·les, a més d’exercir la crítica
literària i col·laborar al Diari de Barcelona,
Avui, El País, Caràcters... El segon títol de
la col·leció, Esquerdes, és un text inspirat
en l’espiritualitat de la carn, pensaments
allunyats de l’actitud dogmàtica, distants
de la retòrica d’un grup de poetes que es
creuen indomables. El seu autor, Jaume
Mesquida Sansó (Palma de Mallorca, 1948),
resideix de sempre a Manacor, és poeta i
cofundador de l’editorial El Salobre, i forma
part del seu consell de direcció.
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En Camil treballa recollint argot per a l’Aca-
dèmia d’Estudis Catalans, però té un projec-
te secret: actualitzar el Diccionari etimològic
del filòleg Joan Coromines. A cavall de la
moto recorre els pobles mogut per la seva
vocació, la caça del mot, fins que l’atzar el
planta bruscament davant del misteri: un
excursionista mort, un riu contaminat, un
científic desaparegut, una empresa farma-
cèutica poc transparent... Al ritme d’una
investigació involuntària però frenètica, Ai-
gua Bruta transporta el lector dels Pirineus al
delta del Llobregat, passant per aqüífers,
fonts i abocaments. Pau Vidal és autor dels
mots enreixats en català del diari El País i
traductor de Camilleri, Tabuccchi i Erri de
Luca. Ha publicat una sàtira humorística
contra la paternitat (El parevostre), un recull
de narracions sobre la transformació urba-
nística de Ciutat Vella (Home les, premi
Documenta 2002) i un plany per la desapa-
rició de la parla col·loquial (En perill d’extin-
ció. 100 paraules per salvar).

Pau Vidal
Aigua bruta
Empúries

Amb aquest llibre, de subtítol “Artículos,
reflexiones y decepciones, 2000-2006”,
Umberto Eco llança un missatge d’alarma
davant la nostra època. Ha tornat l’espectre
del “perill vermell”, s’ha reobert la polèmi-
ca antidarwiniana del segle XIX, es reprodu-
eix el conflicte entre Església i Estat...
Després de l’11 de Setembre, la humanitat
ha entrat en una perillosa regressió, torna
l’antisemitisme, els vells conflictes territo-
rials, les guerres medievals amb denomina-
ció de “croada”, la nostàlgia pels totalita-
rismes i moltes altres formes de racisme.
Umberto Eco (Alessandria, 1932) és cate-
dràtic de Semiòtica i director de l’Escola
Superior d’Estudis Humanístics de la Uni-
versitat de Bolonya. Conferenciant, articu-
lista i novel·lista, és un dels intel·lectuals
europeus més prestigiosos de l’actualitat.
Eco es va iniciar com a narrador el 1980
amb la seva popularíssima novel·la El nom
de la rosa, que es va adaptar a la pantalla
gran també amb molt d’èxit de públic i de
crítica.

A paso de cangrejo
Debate

L’articulisme literari practicat per Xavier
Febrés ha desembocat en aquest llibre d’es-
cenes, històries i figures retallades. A mig
camí entre la immediatesa de l’apunt i la
reflexió pausada del memorialisme, aquesta
obra conté narracions de viatges, retrats de
personatges, relats d’experiències amoroses
i eròtiques, el reflex de la passió de l’autor
per Itàlia i l’Empordà, un compendi de
gustos i coneixements sobre música culta i
popular i sobre cuina, crítica de llibres i
polèmica cultural. El llibre es caracteritza
per la contenció dels seus relats curts i
busca el sabor de l’ingredient bàsic, la
bellesa del despullament.  Xavier Febrés
(1949) és periodista i escriptor, ha publicat
nombrosos llibres de viatges, reportatges i
biografies, entre els quals els últims títols
són El cul de Napoleó o la revelació de Milà,
A tres quarts d’hora de Perpinyà i Les pre-
guntes pendents de Josep Pla. La Magrana
ha publicat L’Empordà com un món, Ofici
d’amant a Florència i La cultura del fum.

Xavier Febrés
Alguns rastres marcats a la neu
La Magrana

Aquesta és la primera novel·la llarga de
Philip Roth. Ambientada a la dècada dels
anys cinquanta a Chicago, Nova York i Iowa
City, presenta un brillant relat de ficció dels
Estats Units de mitjan segle XX, caracterit-
zat per limitacions socials i ètiques i per
unes obligacions morals molt diferents de
les d’avui. Acabat de llicenciar de l’exèrcit
que va intervenir a la guerra de Corea, Gabe
Wallach se sent atret per Paul Herz, estudi-
ant graduat de literatura, i per Libby, la
temperamental dona de Paul. Gabe també
ensopega amb Martha Reganhart. La com-
plexa relació entre ells dos i l’entusiasme
moral de Gabe per les tribulacions alienes
constitueixen el nucli d’aquesta novel·la
tràgicament còmica.

El 1997 Philip Roth va obtenir el premi
Pulitzer per Pastoral americana. El 1998 va
rebre la Medalla Nacional de les Arts i les
Lletres a la Casa Blanca, i la Medalla d’Or
de Narrativa, atorgada anteriorment a John
Dos Passos, William Faulkner i Saul Be-
llow, entre altres escriptors de renom.

Deudas y dolores
Mondadori

Jordi Llavina

Aparador

Umberto Eco
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Dos poetes (Amb permís de Miquel de Palol)

os dels nostres poetes més importants acaben de treure llibre: Joan
Margarit (Casa de Misericòrdia, Proa) i Narcís Comadira (Llast, Edicions 62).
Que diferents, l’un i l’altre! Margarit és molt prolífic: pràcticament no hi ha any
que no rebem notícies seves. Ara fa tres mesos, ens va arribar la traducció
anglesa d’una antologia de poemes seus, Tugs in the Fog. Selected Poems
(Bloodaxe Books). Comadira, en canvi, treballa més a poc a poc, i, com confessa
en el pròleg d’aquest nou llibre, només publica cada cinc anys. Margarit, quan
va aplegar la seva obra completa fins a un determinat punt (Els primers freds.
Poesia 1975-1995), va fer una escabetxada radical. Comadira, per contra,
quan va fer el mateix amb la seva (Formes de l’ombra. Poesia 1966-2002), va
aplegar-ho tot, fins i tot llibres que eren introbables i alguna raresa descartada
en el seu moment.

Margarit és esqueixat, parla de la mort i de la pèrdua, de la vellesa; se
serveix de la llengua però no s’hi recrea –més aviat tot al contrari: és una mica
descurat i tot–. Si parteix d’un motiu artístic per a un poema (“Retrat d’una
nena”, de Balthus), és per fer-s’ho venir bé per tornar de seguida al seu ideari
estètic. En aquest cas, un vell –¿ell mateix, que s’hi autodenomina de vegades,
ben erròniament: Margarit és un jove de pedra picada, per molt que estigui a un
any de la setantena?–, un vell, deia, adverteix en la nena pintada un indici de
salvació. Per la seva banda, Comadira se sap artesà de la llengua. S’interessa
per coses que Margarit no tindrà mai en compte en els seus versos: noms de
plantes, de flors, d’ocells... També té algun poema –més que Margarit– ecfràsic:
però, a diferència del pare de Joana, Comadira és un esteta de cap a peus, i
està obsessionat –positivament obsessionat, permeteu-me la paradoxa– per la
forma. Llegiu, posem-hi, el magnífic “Nadal segons Giotto. Cappella degli
Scrovegni”, i de seguida hi reconeixereu la recreació admirada que, fins a
l’última estrofa, no fa el salt metafòric. Margarit explica, en l’epíleg, que la
poesia, per ell, és com una casa de misericòrdia (però “molt més trista és la
intempèrie sense els versos”). Viu la poesia a tot o res: amb voracitat. Potser
no escriu estrictament per salvar-se, però almenys en fa tot l’efecte. Per la seva
banda, el gironí aclareix el significat del seu, de títol: tots aquells poemes que
giravolten en la consciència del poeta, que els ha escrit, acaben convertint-se
en llast fins que no es publiquen. De l’obra de l’un i l’altre, des de fa molts anys,
se’n desprèn una actitud moral de cansament, d’una certa dejecció. Una acti-
tud, justament, que contrasta amb la manera de ser de tots dos: Margarit és un
tro d’home. Sanguini, actiu, vivaç, inquiet. Comadira –més reposat– és, també,
un esperit desficiós: una mena d’humil servidor de l’art, però que viu l’art –la
poesia, la pintura i altres formes de l’excel·lència– amb la intensitat i la passió
que només coneixen els esperits enamorats (perdó pel nom i l’adjectiu).

Ja té mala llet, ja, la poesia de Comadira! Ja n’hi ha, d’amargor, en els seus
versos... Però la seva dicció mira de distanciar-se d’efectismes: el seu sentit
de la bellesa (torno a demanar excuses) diria que és als antípodes del que
defensa Margarit. I ara m’arrisco: per Margarit, la bellesa és sospitosa. Per
Comadira, la bellesa és innegociable (deu ser això, el que volia dir més amunt
amb l’expressió “esteta”). Tant Casa de Misericòrdia com Llast són obres
importants, però al meu entendre no són, ni de lluny, els dos llibres més rodons
dels autors. El de Margarit, el trobo més compacte com a llibre; el de Comadira
–ell mateix ho explica al pròleg– aplega poemes una mica heterogenis. Un
recull, això sí, exquisit. Margarit és capaç de fer-nos estremir amb un poema
formidable com “Suite”. Comadira dilueix l’esgarrifança –que escriuria en un
cèlebre poema d’En quarantena: esgarrifança estètica, esclar– al llarg de molts
més versos. Tots dos apunten al pinyol de la vida amb l’eina de la poesia.
Margarit: “És el pinyol rogenc, negrós i dur / del préssec que, afamat, ja m’he
menjat / però que encara escuro dins la boca / conservant la dolçor del teu
amor”. Comadira: “I ara, cansat, reculls el fruit de tot: / pell arrugada i un
pinyol recremat, / ja sense ametlla”.

Philip Roth D




