
sedàs de cap
premi, ni per la
urgència de cap
projecte que cal-
gués justificar a
data fixa..., i això
significa que
estem al davant
d’una antologia
artesana, d’aquei-
xes fetes com en
un temps, amb
molta paciència i
molt d’amor.
Però també tenim
entre les mans un projecte ple de
vida que vessa per cada cantó un
desig de reivindicació de la poesia
femenina en clau universal.

El primer que hi trobem (o el
darrer) és una relació de la biblio-
grafia consultada per l’autora,
amb la quantitat d’autores repre-
sentades, que palesen -pel seu
nombre- com de lluny som de la
normalitat a què la nostra societat
hauria d’estar acostumada... I és
que, amb les poques excepcions
de les tries o seleccions fetes
només per dones, la major part
en recullen un nombre ben redu-
ït, gairebé representatiu (per
aquell que no diguen que no n’hi

ha cap...), cosa
que, ben a l’inre-
vés, el que de-
mostra és la poca
perspectiva o
una escassa vo-
luntat per a lle-
gir-les i voler-les
rescatar de l’oblit
on la literatura
universal les ha
anat deixant.

La poesia feta
per dones (recor-
dem-ho, no es

tracta de cap literatura feta “per
a” dones), tant pel que fa a la qua-
litat com al nombre d’autores
està, ara mateix i des de fa molts
anys, a un nivell que no pot ser
deixat de costat sense que ens
sentim sorpresos per una manca
de criteri selectiu i de rigorositat
en l’elaboració dels respectius llis-
tats. En tot cas, aquesta obra, EID,
constitueix una oportunitat mag-
nífica perquè qualsevol lector
puga navegar sense riscs inneces-
saris per una mostra simbòlica de
pràcticament totes les dones que
han conreat el gènere poètic en el
recentment superat segle vint i
primeries del vint-i-u.

Organitzar i classificar tanta in-
formació, tants poemes, haurà
estat ben complex per a l’antolo-
gadora, però se n’ha sortit i amb
tota dignitat: sota tres apartats al-
tament suggeridors (Ígnies, Tèrri-
es, Hídries), resseguim les passes
d’aquestes dones i les relacions,
complexes, riquíssimes, amb les
paraules i amb el seu cos... I és
que, si hi ha una lliçó que la poe-
sia masculina hauria d’aprendre,
és la de l’autenticitat i la naturali-
tat amb què la poesia femenina fa
front a la realitat del seu cos, de la
manera com l’empra, fins i tot
com a matèria d’inspiració: elles
mateixes esdevenen les cendres o
el fang amb el qual obraran els
seus poemes, i la seua presència
és sovint quasi respirable. No
podem deixar d’admirar les belles
il·lustracions de Maria Montes,
amb colors de foc, d’aigua i de
terra, que acompanyen a la per-
fecció totes i tantes paraules. I si, a
més a més, sabem que els benefi-
cis d’aquest bell projecte seran
per a l’associació de Barcelona Ta-
maia. Dones contra la violència,
encara n’admirarem més l’opor-
tunitat i la necessitat.

Seria ben complex establir una

síntesi, ni tan sols temàtica, pel
llarg laberint que esdevé aquest
passeig poètic; però, saltant tots
els abismes que cadascuna de les
generacions porta amb elles, sí
que podem endevinar-hi una es-
tètica, en el profund que compar-
teixen, i una sensibilitat que les fa
continuar endavant en la seua
veu poètica, malgrat totes les por-
tes tan sovint tancades i tapiades.

En definitiva, hom pot escollir
mirar a un altre costat, però cap
dona no pot abandonar el camí
de la poesia, de la creació literà-
ria: el seu destí és fixar un camí de
pedra per on transitaran les i els
futurs lectors en la nostra llengua,
uns lectors que –desitgem– mai no
hauran de copsar dolorosament
com la poesia continuava essent
un dels molts espais limitats per a
la veu en femení..., i que esperem
que gaudiran, com es mereixen,
de les seues mirades i dels seus ca-
bells al vent.

ador de Facebook, el president
d’una companyia que ara mateix
val milers de milions de dòlars, el
creador de la xarxa social més fa-
mosa del món, que possibilita in-
tercanvis d’informació que han
ajudat a fer revolucions, que mou
milions de persones i que té una
influència tan gran que ha canviat
les relacions entre persones de tot
el món. I per reblar el clau: i això
només ha fet començar, perquè
l’invent només té sis anys.

Multimillonarios por accidente.
El nacimiento de Facebook vol ser
el fragment biogràfic novel·lat de
Mark Zuckerberg durant els més
o manco dos anys que tardà a fer
la famosa pàgina i a posar-la en
xarxa. La novel·la (no autoritza-
da) parla d’un jove, geni en la pro-
gramació i amb possibilitats de
hacker, amb pocs amics i asocial,
dedicat íntegrament al treball
amb l’ordinador, que per despit
roba les fotos dels estudiants de la
universitat de Harvard, als Estats
Units, i les filtra penjant-ne a la

xarxa només les
al·lotes, a una pàgi-
na on els estudi-
ants masculins po-
dien qualificar la
bellesa de cada
alumna. Això li
costà gairebé l’ex-
pulsió. Després,
dos germans que
volien fer una pàgi-
na de contactes i
no se’n sortien arri-
baren a un acord
verbal amb Mark
Zuckerberg perquè els ajudés. Si
això es podia fer en uns dies, hi
passaren unes setmanes, i dos
mesos, sense que Mark hi respon-
gués. Acabà la relació de feina i
Zuckerberg posà en funciona-
ment la seva pàgina, només amb
l’ajuda pecuniària del seu amic
Eduardo Saverin. A partir d’aquí
fou com una explosió, com una
taca d’oli que s’escampà i es feu
més gran, com la bolla de neu que
cau de la muntanya. Fins el que

coneixem avui dia.
El procés creatiu

hi ve adornat amb
l’aura de jove tancat
en si mateix i amb
la seva feina, amb
les festes en els am-
bients universitaris
i de negocis (inver-
sions a companyies
emergents o amb
futur), amb alguna
nota de relació se-
xual que no arriba a
erotisme i, sobre-

tot, amb la perspectiva del negoci
i la meta de fer-se multimilionaris
des de joves, cosa que podria ser
la filosofia i la manera d’actuar de
la societat nord-americana, i amb
l’objectiu final que hi impera des
de sempre: la conquista del poder
i de la dona, simultanis i, potser,
barrejats. Actualment, Zucker-
berg és una de les persones més
riques del món amb, com diuen
alguns títols, milions d’amics i
algun enemic; entre aquets els an-

tics amics i els germans, que li han
posat plet per plagi, a la qual cosa
ell contesta irònicament: “Si jo
faig una cadira nova, quants fabri-
cants de cadires em poden acusar
de plagi?”.

Un altre element del relat és el
seu antic amic que posà el capital
per començar i que després se’n
sortí, per complicacions legals,
dels nous contractes de la compa-
nyia. El llibre també es fa ressò de
la mentalitat mercantil que impe-
ra entre els que volen agafar un
tros del pastís i només s’aturen da-
vant les lleis, i per això pateix de
falta de sensibilitat, d’emocions
entre les interaccions dels partici-
pants. Tal volta podria ser lectura
recomanada als batxillers, ja que
és un exemple de constància en el
treball, i també s’hi poden fer una
idea de la diferència entre el funci-
onament de les universitats.

ERÒTIQUES I DESPENTINADES

Eròtiques i despentinades.
Un recorregut de cent anys
per la poesia catalana
amb veu de dona
Antologia d’Encarna Sant-Celoni

Arola Editors, Barcelona, 2008
169 pàg. / 18 €

Una antologia artesana, feta com en un temps, amb molta paciència i molt d’amor, i un projecte ple de vida que vessa per cada cantó
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PER SI ET VOLS FER MILIONARI
Podria ser lectura recomanada als batxillers, ja que és un exemple de constància en el treball

Multimillonarios por accidente
Ben Mezrich / Traducció de Ramon Vilà
Alienta Editorial, Barcelona, 2010
304 pàg. / 17,95 €

Text: Alfons Navarret
alfonsnavarret@hotmail.com

Ahir tingué lloc a Palma un acte
de desgreuge per a la poesia en
majúscules, que és el mateix que
dir: per a la poesia feta per dones
(i no necessàriament feta per a
dones): la presentació de la sensa-
cional antologia que s’ha tret de la
màniga l’escriptora valenciana
Encarna Sant-Celoni i que tingué
l’encert de publicar Arola Editors.

No hi ha, veritablement, gaire
ocasions per a celebrar l’aparició
d’un llibre, d’un bon llibre de poe-
sia (cosa que no significa que no
s’editen poemaris constantment),
però molts d’ells no assoleixen
aquest to únic i diferenciador que
ens prometen sota els llums de
neó del guardó que sovint mos-
tren com a reclam... Per sort, Erò-
tiques i despentinades. Un recorre-
gut de cent anys per la poesia cata-
lana amb veu de dona no passà pel

Text: Gabriel Ramon
gabrielramoncoll@gmail.com

El 18 de febrer el president nord-
americà, Barack Obama, rebia en
audiència una dotzena de perso-
natges pioners en noves tecnolo-
gies per demostrar el seu interès
en afavorir aquesta àrea econòmi-
ca. La foto que il·lustrà l’acte el
mostrava parlant amb un tal Mark
Zuckerberg. El 19 de febrer podí-
em veure una pintada en una
paret de l’avinguda principal de
Tunis, pocs dies després de la re-
volució pacífica que feu fora el seu
president, amb el següent text:
Thank you Facebook. I The Social
Network ha estat una de les pel·lí-
cules de més èxit en els darrers
Oscar.

Què tenen a veure aquestes tres
notícies? Mark Zuckerberg: el cre-


