
BZN_71

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
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Umberto Eco

///Opinió

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




