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La mort de l’ànima
Proa

La societat del caos funciona sobre el
conreu hipòcrita del terror: gestiona el des-
ordre, la por, el temor religiós, el pànic
social i l’odi racial per tal d’exercir millor el
seu control lliberticida. Aquesta societat
desconeix els neguits de la moral burgesa
que reivindicava uns valors en nom del
valor. Des d’una perspectiva innovadora i
arrauxada, l’autor duu a terme una crítica
provocadora de les mancances i les contra-
diccions de la nostra societat global, en
aquesta obra de la col·lecció Idees. Assaig
breu. Jordi Vidal (1950) és fill i nét d’anar-
cosindicalistes. Fa els seus primers passos
el 1965 en el grup artístic i revolucionari
Golem. A partir del 1970 participa en les
activitats antimilitaristes del Comitè de
Suport als Insubmisos i a la lluita antifran-
quista. S’ha definit com a llibertari, surre-
alista, situacionista i nexialista. Entre d’al-
tres, ha publicat Opéra Chymica, Révélations
sur l’état du monde i Traité du combat
moderne: films et fictions de Stanley Ku-
brick.

Resistència al caos
Angle

Aquest volum reuneix, per primera vegada
en castellà, tots els contes de l’escriptora
nord-americana Katherine Anne Porter. Als
seus tres llibres primordials, Judas en flor,
Pálido caballo, pálido jinete i La torre
inclinada, s’hi afegeixen ara alguns relats
que mai havien aparegut en cap manuscrit.
Porter comparteix geografia literària –el
sud dels Estats Units– amb William Faulk-
ner i Flannery O’Connor, però el seu estil
frugal i poètic explora territoris diferents.
Els seus personatges, perseguits per la
violència i la incertesa del món mexicà,
lluiten per sobreviure, escindits entre la
sensualitat i la bogeria. Aquests Cuentos
completos van ser mereixedors del National
Book Award el 1965 i del premi Pulitzer el
1969.  Katherine Anne Porter va néixer i es
va educar a Texas. El 1906 es va casar i es
va convertir al catolicisme; el 1915 es va
divorciar, després d’un traumàtic matrimo-
ni. El 1919 es va instal·lar a Nova York, on
es va guanyar la vida escrivint contes per a
nens.

Katherine Anne Porter
Cuentos completos
Lumen

Capsa sorpresa
Proa

Ambientat a l’Haia a les acaballes de la
Segona Guerra Mundial, El llibre negre
narra la història de Rachel, una jove jueva
perseguida pel règim nazi que es veu obli-
gada a col·laborar-hi fent d’espia per tal de
salvar la vida. Un cop introduïda a l’organit-
zació, s’enamorarà del seu supervisor ale-
many i descobrirà que l’assassinat dels
seus pares no va ser un accident casual, tal
com ella creia. La clau del misteri rau en el
llibre negre, vigilat de prop pel guarda de
registres i llibres jueus de l’Haia. Sota un
cel ple de bombes i amb l’ajut del seu
amant, Rachel està disposada a tot per
arribar a desvelar la veritat.

El director de cinema Paul Verhoeven
(Amsterdam, 1938) es va llicenciar en
matemàtiques i física a la Universitat de
Leiden. Abans de fer el salt a la pantalla
gran feia documentals i sèries de televisió.
Gerard Soeteman (Amsterdam, 1936) és
escriptor i guionista de cinema i televisió.
Ha col·laborat amb Verhoeven en el guió de
diverses pel·lícules.

El llibre negre
Empúries

Eduard Punset
L’ànima és al cervell
Destino

De les més de mil contracobertes escrites
per ell, Roberto Calasso, editor d’Adelphi,
ha escollit per a aquest llibre les cent que,
a parer seu, eren més aptes per a una vida
independent –Samuel Butler, Sant Ignasi
de Loyola, W.B. Yeats, Hermann Hesse,
Joseph Roth, Colette, Elias Canetti, Karen
Blixen, Milan Kundera, Thomas Bernhard,
Jorge Luis Borges, Czeslaw Milosz, Simone
Weil, Paul Valéry, Danilo Kis, Oliver Sacks,
Vladimir Nabokov, Christopher Marlowe,
Marcel Granet, Jules Renard, Kenko, John
Aubrey, Norman Douglas, Asoka, Anna Maria
Ortese, Léon Bloy, Carl Schmitt, entre d’al-
tres– i les ha encadenat com si fossin
“cartes a un desconegut”.  Roberto Calasso
(Florència, 1941), resideix a Milà, on és
responsable de la prestigiosa editorial Adelp-
hi, que ha editat més de 1.500 títols des
del 1963. A Anagrama, Calasso ha publicat
La ruina de Kasch, Las bodas de Cadmo y
Harmonía, Los cuarenta y nueve escalones,
Ka, La literatura y los dioses, K. i Cien
cartas a un desconocido.

Roberto Calasso
Cien cartas a un desconocido
Anagrama

Aparador

Paul Verhoeven/Gerad Soeteman Jordi Vidal

Sergi Santjoan

L’acció d’aquesta novel·la, guanyadora del
premi de narrativa “Joaquim Ruyra” 2006
dels Premis Recull, té lloc en només nou
minuts. És exactament el temps que triga el
tren on es troben els seus protagonistes per
arribar al final del trajecte. Una tarda d’agost,
un home que treballa en una població veïna
i que es desplaça cada dia en ferrocarril, es
veu sorprès per un incident que marcarà la
seva vida. Dins el vagó, en un seient no
gaire allunyat del seu, es produeix un atra-
cament. El terror el paralitzarà de tal mane-
ra que no podrà fer res per defensar la
víctima, i el drama s’anirà consumant men-
tre cap viatger tampoc no mou un dit.
Aquesta història breu i trepidant es resoldrà
amb una sorpresa final. Sergi Santjoan
(l’Hospitalet de Llobregat, 1967) ha conre-
at fins ara el gènere de novel·la curta, amb
el qual ha guanyat diversos premis literaris.
Ha publicat L’Emacé, Amb un cavall al pit,
Sobre el llom de la granota, Qui va denun-
ciar en Joan Gràcia i El camí dels guarans.

El nostre cervell regula a través de comple-
xíssimes operacions les emocions, les idees,
els temors, els desitjos, l’espiritualitat, i
tants altres aspectes de la nostra vida que
ens caracteritzen com a éssers humans. Són
moltes les preguntes que sorgeixen: l’ànima
és només el resultat de reaccions químiques
i elèctriques? L’amor depèn d’unes meres
connexions neuronals? Ens enganyen les
nostres percepcions? En els segles XX i XXI
s’estan trobant per fi les claus del que
semblaven misteris insondables.  Eduard
Punset va néixer a Barcelona el 1936. Advo-
cat i economista, va tenir un paper destacat
com a ministre de Relacions amb la Comu-
nitat Europea. Va ser conseller d’Economia
de la Generalitat de Catalunya i ha exercit
també com a periodista econòmic de la BBC
i The Economist, i com a representant del
Fons Monetari Internacional a l’àrea del
Carib. Professor en diverses institucions
universitàries, actualment dirigeix i presen-
ta el programa Redes a Televisió Espanyola.

Maite Salord

Hi ha famílies que amaguen secrets terribles
al pou de la memòria. Velles històries que
voldrien esborrar, com la que desvela el
retorn d’Andreu Calafat a la seva Ciutadella
natal, després de cinquanta anys a l’Argenti-
na. Emigrat arran de la mort de la seva mare
en circumstàncies obscures, Andreu torna
per reconciliar-se amb els seus orígens i,
especialment, amb la seva germanastra Es-
perança. Però aquesta és un anciana descon-
fiada i dominant, encara abaltida pels se-
crets d’anys enrere, i la trobada entre els dos
germans només serveix per tornar a obrir les
sagnants ferides del passat. Sol, impotent i
rebutjat, Andreu posa en marxa un pla que li
ha de donar la venjança definitiva.  Maite
Salord (Ciutadella, 1965) és professora de
llengua i literatura catalanes en un institut de
secundària de Ciutadella. Ha publicat arti-
cles sobre literatura menorquina i ha editat el
volum Entremesos I de Vicenç Albertí i Vidal
(1997). La mort de l’ànima va ser finalista al
premi Sant Jordi 2006.

´

En aquesta obra teatral, un grup d’amics
queda per sopar, una nit d’estiu, en una casa
amb terrassa. Entre els assistents, s’hi per-
cep una mena d’excitació incòmoda. La
reunió té un al·licient afegit: la possibilitat
de jugar amb una taula a la qual alguns
atribueixen poders extraordinaris que li per-
meten saber-ho tot i que pot arribar a indi-
car, per exemple, les lletres que componen
la paraula “mort”. La introducció del llibre
és d’Enric Gallén, col·laborador de Benzina
i un dels màxims especialistes de la història
del teatre català. Josep Maria Benet i Jornet
(Barcelona, 1940) és un dels dramaturgs
imprescindibles en l’escena catalana de les
últimes dècades. Entre la seva extensa obra,
que ha estat traduïda a diferents idiomes i
duta dues vegades al cinema, hi ha lloc
també per a la versió de clàssics, el teatre
infantil i juvenil i la direcció de guions per a
sèries de televisió mítiques, com Poble Nou,
Nissaga de poder, Laberint d’ombres i actu-
alment El cor de la ciutat i Ventdelplà.

Fugaç
Bromera

Josep M. Benet i Jornet
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Alexander von Humboldt i Carl Friedrich
Gauss són els dos científics més importants
de la Il·lustració. Comparteixen l’ambició
de mesurar el món, però els seus mètodes
i les seves personalitats no tenen res en
comú. Humboldt és naturalista, geògraf i
aventurer, i està obsessionat per conèixer
les lleis de l’univers i explorar la Terra.
Gauss, en canvi, és matemàtic i astrònom,
sedentari i gris: el cervell més prodigiós
després de Newton, però capaç de fer una
pausa durant la nit de noces per apuntar
una fórmula... Tots dos coincideixen el
1828 a Berlín. A partir d’aquesta trobada,
Kehlmann crea una trama d’aventures amb
un ritme sorprenent, una obra amb tocs de
realisme màgic que ha seduït gairebé un
milió de lectors a Alemanya.  Daniel Kehl-
mann neix a Berlín el 1975. Ha publicat el
recull de contes Unter der Sonne (1998),
les novel·les Beerholms Vorstellung (1997),
Malhlers Zeit (1998), Ich und Kaminski
(2003), i els assaigs Wo ist Carlos Montú-
far? (2005). Actualment viu a Viena.

El mesurament del món
Angle

La Margherita Dolcevita té un cor una mica
defectuós i algun quilo de més. Compadeix
amb afecte les excentricitats de la seva
família i es perd de bon grat en el gran prat
que envolta casa seva. De sobte, davant de
la casa apareix un cub de vidre negre
envoltat per un asèptic jardí sintètic i per
una palissada de bardisses. Han arribat els
senyors Del Bene, els portadors de la bea-
titud del consum. Sobre aquell que es
resisteix a la festa del benestar, de la
mercaderia, del poder, es concentra el
núvol d’unes misterioses revenges.

Stefano Beni va néixer a Bolonya el
1947. Novel·lista, dramaturg i columnista
dels diaris més importants d’Itàlia, s’ha
convertit en una de les veus més respecta-
des al seu país. Entre moltes altres obres,
ha publicat El bar sota la mar, en aquesta
mateixa colecció el 2005. La coherència
estilística i ideològica de la seva obra nar-
rativa, que ja ha estat traduïda a quinze
llengües, l’ha convertit en un autor de culte
per a les noves generacions italianes.

Stefano Benni
Margherita Dolcevita
Moll

En el centenari del naixement del creador
del cèlebre i popular personatge de còmic
Tintín, un dels tintinaires més grans del
país li ha dedicat tot un llibre. Soldevilla
(Barcelona, 1964) ja s’havia aproximat a
tots dos a L’abecedari de Tintín (Pagès,
2002) i ha estat comissari de diverses
exposicions relacionades amb el reporter
del tupè, a més d’un dels fundadors de
Tintincat, l’associació de tintinaires de
Catalunya. Soldevilla s’aproxima a Hergé
des de diferents angles: la relació de Tintín
amb el mar i amb les llengües, un repàs dels
personatges més rellevants i dels vint-i-
quatre àlbums de la sèrie, una mirada sobre
les guardes il·lustrades, un homenatge a
l’Hergé català Josep Maria Madorell, o una
incursió al costat més criticable de l’histo-
rietista belga i a la creació del Tintincat. El
to emprat és sempre erudit i de tan apassi-
onat gairebé hagiogràfic. Les il·lustracions
van a càrrec de Dani Majà i cal dir que
aconsegueixen homenatjar Hergé i, alhora,
tenir vida pròpia.

Joan Manuel Soldevilla
Pagès

Quan les forces del Pacte de Varsòvia en-
tren a Praga el 21 d’agost del 1968, Ondra
i el seu germà petit, Chiqui, fills d’un
dissident, han de marxar al poble del seu
avi. Ondra té una missió: fer creure al seu
germà que tot va bé. Sense entendre-hi res,
assisteixen als pactes i supersticions que
els habitants del poble assumeixen per
sobreviure, i en què es veuen obligats a
participar. L’autor explora, en aquesta
novel·la, un dels episodis més foscos del
passat recent del seu país.

Jáchym Topol va néixer a Praga el
1962. Fill d’un famós escriptor dissident,
és una de les figures claus del moviment
literari dels anys 80, i va anar a la presó
diverses vegades per l’autoedició de textos
prohibits i per col·laborar amb el moviment
polonès Solidaritat. Des del 1991 es dedi-
ca exclusivament a la literatura i el perio-
disme. La seva obra Sestra (1994) ha rebut
el premi Egon Hovstovsky a la millor novel·-
la txeca de l’any i el seu darrer llibre, Kloktat
dehet (2005), ha triomfat al seu país.

Jáchym Topol
Misiones nocturnas
Lengua de trapo

Aparador

Univers Hergé Daniel Kehlmann

Albi
Edicions de 1984

Doble blanc
Edicions 62

Guillem Nadal (traductor)
Antologia de poesia russa
Moll

Joan Vila Casas

París, anys seixanta. Un pintor català que en
fa deu que viu de la seva feina a la capital
de l’art rep la visita d’un presumpte col-
lega. Però aquest no tan sols fa temps que
ha penjat els pinzells sinó que fa els possi-
bles perquè el seu amfitrió també ho faci. La
personalitat i l’empenta filosòfica del des-
conegut són tan fortes, que el protagonista
es troba, sense voler-ho, vivint el gran debat
de les arts plàstiques del segle XX: val la
pena reproduir la realitat?, té algun sentit
pintar? La crisi professional i personal arros-
sega l’indefens expintor cap a un inesperat
passeig pel París dels treballadors, els ex-
plotats i els pobres. Aquesta novel·la qües-
tionava ja fa gairebé cinquanta anys la
submissió de la creació artística al mercat.
Joan Vila Casas (Sabadell, 1920-2006) és
conegut sobretot com a pintor, per les
planimetries que va començar a fer a la
dècada dels cinquanta, quan també s’inici-
ava com a escriptor. Entre el 1954 i el 1966
publicà tres reculls de proses i sis novel·les.

Aquesta antologia vol ser una edició comple-
ta de totes les traduccions de poesia russa
fetes per Guillem Nadal. Conté tots els poe-
mes del volum Poetes russos –Puixkin,
Lérmontov, Tolstoi, Polonski, Fet, Briússov,
Blok, Akhmàtova, Pasternak, Maiakovski,
Ivànov, Iessenin i Ievtuxenko– aparegut en
aquesta mateixa col·lecció el 1981 i exhaurit
fa anys, a més de totes les traduccions
inèdites que s’han trobat, i inclou tant els
poetes “clàssics” com els moderns i revolu-
cionaris. Guillem Nadal (Palma, 1911-Zu-
ric, 1976) va ser diplomàtic, traductor i
poeta. Com a diplomàtic va ocupar diversos
càrrecs a Madrid, Berna, Londres i Bonn. El
1964 va exercir com a cònsol general a
Puerto Rico i posteriorment com a ministre
conseller de l’ambaixada a Nova Delhi i
ambaixador a Turquia. Autor de diverses
obres poètiques, com 14 sonets i una cançó
(1973), destaca sobretot pel seu treball de
traducció al català d’obres d’autors alemanys
i russos, com Rilke, Thomas Mann i Puixkin.

Juli Vallmitjana

Pocs anys abans de morir, Juli Vallmitjana
(1873-1937) escriu Albi, que ara es publica
per primera vegada. Molt diferent de la seva
narrativa anterior (La Xava, Sota Montjuïc,
De la raça que es perd) i del seu teatre (més
de vint obres), és una història plena de
tendresa en un poblet de vora mar, de quan
els pescadors encara anaven a la vela. Un
nen abandonat explica la seva vida en prime-
ra persona, amb senzillesa i seguretat, entre
un grup de personatges esbossats amb pre-
cisió i que a mesura que la novel·la avança
va agafant molt de relleu. Datada de 1932 i
dedicada a la seva esposa, és el testament
espiritual de l’autor.  Vallmitjana fou un
modernista a ultrança. El seu interès s’adre-
ça preferentment cap a les formes de vida
marginals. Home polifacètic, treballa en els
camps de la pintura, l’orfebreria i la literatu-
ra. Crea premis esportius, se sent atret per
les doctrines teosòfiques provinents de l’Ín-
dia, freqüenta els ambients dels baixos fons
i viu temporades amb els gitanos.

´

La propietària del bordell més visitat de
Roma ha decidit jubilar-se. Rica i aparent-
ment reconciliada amb el passat, retorna a la
terra dels seus avis, Cortona. Una notícia que
no esperava destarotarà la seva nova vida
reposada. Aquesta novel·la explica l’apassi-
onada història d’amor d’Aritima i l’excònsol
Numeri Apià Galba, dues ànimes bessones
que es troben gràcies a una insòlita vaga de
prostitutes a Siracusa i se separen per motius
que només un d’ells coneix. Un narrador
irònic ens pinta l’activitat de prostíbuls i
tavernes, obradors i explotacions agrícoles,
palaus de governadors i temples de les més
diverses religions, tot descobrint paisatges
físics i morals mitjançant una galeria de
curiosos personatges secundaris. Xavier Roca-
Ferrer (1949) és llicenciat en Dret i doctor en
Filologia clàssica. Va obtenir el premi Josep
Pla el 1993 per la seva primera obra, el llibre
de narrativa breu El cap de Penteu. Des de
llavors, ha combinat l’escriptura de novel·les
i la de contes.

Les raons de Venus
La Magrana

Xavier Roca-Ferrer



BZN_67

Aquest segon volum, subtitulat “Desde el
house hasta la actualidad”, aporta més anèc-
dotes sobre la música de ball i continua la
rigorosa cronologia de tots els estils iniciada
a l’entrega anterior. Ara s’hi afegeixen el
house, el techno, el so balear, l’acid house
i els gèneres que comparteixen el so de greu
britànic –el hardcore, el drum’n’bass, el UK
garage i el grime–, fins a arribar al moviment
rave, la cultura de clubs i l’estrellat del DJ
actual. Els autors també tracten l’explosió
de l’hedonisme gai i underground de Nova
York al Warehouse, el Power Plant i el Music
Box de Chicago; la influència del lema punk
“Do it yourself” a la música electrònica; el
camí entre el techno com hip-hop i el techno
més cerebral i ambiciós que busca l’ànima
de la màquina; el Love Parade de Berlín i el
mític Sven Väth abillat amb ales d’àngel;
l’eclecticisme a les pistes d’Eivissa, Amne-
sia i el Café del Mar; o el nexe Manchester-
Nova York i l’explosió del house gràcies a la
influència de New Order i The Factory.

Frank Broughton i Bill Brewster
Historia del DJ 2
Robinbook

Aquest és el primer títol d’una nova col·leció
editorial anomenada Alea, que publicarà
autors consolidats en el panorama literari
mundial i inèdits en llengua castellana. Alea
té previst llançar vuit títols aquest 2007,
d’escriptors procedents dels Estats Units,
Austràlia, Sud-àfrica, Canadà, Suècia i Cam-
bodja. Los fantasmas de Christopher és un
emocionant viatge per l’Europa de la dècada
de 1930, des de Nova York fins a Berlín, on
el jove Paul Christopher descobreix l’amor
en una noia jueva, i lluita contra les urpes
d’un incipient nazisme, encarnat en Stutzer,
un oficial de les SS amb qui es tornarà a
enfrontar vint anys més tard. La brutal des-
aparició dels seus pares és el teló de fons
d’una història de revenja i justícia.  Charles
McCarry, exagent de la CIA, gaudeix de
prestigi internacional per les seves novel·les
protagonitzades pel llegendari espia Paul
Christopher. Es va donar a conèixer amb la
publicació del best-seller The Tears of Au-
tumn, al qual va seguir The Miernik Dossier.

Charles McCarry
Los fantasmas de Christopher
Paidós

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, caracteritzat 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, estudiant graduat de literatura,
i per Libby, la temperamental dona de Paul. Gabe també ensopega amb Martha Reganhart.
La complexa 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 Bellow, entre altres
escriptors de renom.

Àrea de servei
Destino

Jordi Llavina

Aparador
///Opinió

Tres llibres importants

Acantilado continua recuperant l’obra del portuguès Vergílio Ferreira
(1916-1996), un autor en l’òrbita de l’existencialisme. Reconec que les seves
novel·les no m’acaben de fer el pes: hi veig massa marques d’època i una
feixuguesa narrativa general que el meu estómac no rep gaire be –és molt
probable, però, que sigui un problema exclusivament meu: em passa, també,
amb un altre portuguès il·lustre, Lobo Antunes, amb qui, ras i curt, no puc. És
una qüestió gàstrica. De Ferreira, Vallcorba n’ha tret fa poc el dietari Pensar. I
aquí sí que, humilment, em trec el barret (que no duc, ni tinc, ni ganes). Magnífic
“diari de la casualitat d’anar pensant”, que mira de contenir “allò sagrat sense
contingut diví” (que ben dit!); que reflexiona sobre l’ésser –no us espanteu–: “El
sentido del ser es ser. ¿Y si nos callásemos?”. Que disserta sobre l’escriptura:
“Escribo para hacer visible el misterio de las cosas. Escribo para ser. Escribo
sin motivo”. Aquesta és una obra de vellesa. Una obra, entre moltes altres coses,
sobre la memòria, el tema literari per excel·lència. Ferreira s’hi refereix –a l’una
i a l’altra: a la vellesa i a la memòria– en diverses entrades del dietari –i llavors
podem llegir-lo en paral·lel amb la seva novel·la Para siempre. Hi passa revista
a infinitat de temes. Reflexions sobre la història (el comunisme, perversions
d’una idea original)... Es tracta d’un llibre molt complet, una mena de testament
moral i intel·lectual de l’autor.

2. També a Acantilado, un d’aquells llibres que només pot generar la France:
Los antimodernos, d’Antoine Compagnon –professor a la Sorbona i a la Columbia
University. Compagnon se centra en l’obra de tres grans autors francesos moderns:
Chateaubriand, Joseph de Maistre i Baudelaire. La tesi general és que, encara
que sovint considerem aquests autors el súmmum de la modernitat, ells van
anar més enllà (de vegades, oposant-s’hi declaradament). Van reflexionar-hi en
profunditat, i van redefinir alguns dels postulats teòrics de la Revolució i de la
modernitat. L’autor ho demostra a partir de sis punts programàtics. Al capdavall,
Los antimodernos acaba sent, també, un manual d’estilística. Els comentaris a
poemes de Baudelaire, en aquest sentit, resulten molt il·luminadors.

3. Rafa Gomar és un escriptor de Gandia, nascut l’any 1955. Acaba de publicar
a l’editorial vilanovina El Cep i la Nansa un excel·lent dietari, Vianant. “Lluny
dels que fan ostentació d’una exagerada o exclusiva vanitat personal o intel·lectual,
els dietaris que més m’interessen són els dietaris de l’experiència” (cadascú pot
omplir, amb la seva imaginació i el seu bagatge de lectures, el capítol epigrafiat
per Gomar com a “dietaris de la vanitat personal o intel·lectual”). De Vianant –
obra de títol rousseaunià– me n’agraden força coses. La contenció dels textos i
la qualitat de la prosa de l’autor, que sovint mostra una impregnació lírica gens
apegalosa. L’acuïtat de la seva mirada, que és capaç de focalitzar amb el mateix
rigor –anava a escriure passió, però he pensat que resultaria un terme equívoc–
l’obra de Pla –i les seves “pla-nalitats”–, l’enyorança de dur les filles a coll fins
al llit o l’ordre sever d’una papereria en contrast amb el caos mig organitzat
d’una vella adrogueria. De vegades és un poema en prosa. D’altres, un relat.
Descripcions formidables: la de la castanya (un fruit “arrugat i estrany, arqueològic,
ancestral”), que, per sinècdoque, s’acaba referint a la figura tradicional, atàvica,
pessebrística, de la castanyera –i ara penso en el bell poema de Vinyoli: “És,
doncs, així que neixen els poemes? / La castanyera torra les castanyes, / que
espeteguen obrint-se”. Gomar no estalvia crítiques a la mentalitat del País –el
cita així, en majúscula: i pot ser això una mica bromós que en diem els Països
Catalans, tan a la baixa, i sobretot allò una mica més concret que en diem el País
Valencià–. Ens parla del valor de les coses. De la mort d’una amiga i de la seva
presència després del traspàs. Subratlla críticament certes opinions de Cioran,
perquè Gomar és escèptic, però no gens cínic ni nihilista. El de Gandia proposa
no eliminar el terme “utopia” del nostre projecte vital. Si de cas, insinua, ja
l’anirem adequant als temps revessos que hàgim de viure...

Un dietari molt diferent del de Ferreira. Menys tocat de transcendència. Però,
com el del portuguès, enormement interessant i profitós.

Luís-Anton Baulenas 1.




