
Blake i la innocència
perduda
Tracy Chevalier, l’autora del best-
seller La noia de la perla, una obra
sobre el pintor Vermeer que va te-
nir versió cinematogràfica, es fixa
en aquest nou llibre en la figura del
pintor i poeta Wiliam Blake. En la
novel·la, traduïda al català per
Montse Pratsobrerroca, Blake és el veí dels protago-
nistes —una família que s’instal·la al districte de
Lambeth, a Londres, el 1792— i esdevé testimoni
de les seves vivències, amb la innocència perduda i
retrobada com a teló de fons.

El mestre de la innocència. Tracy Chevalier. La
Magrana. 335 pàgines. 22,90 euros

Quan el vencedor
esdevé vençut
La col·lecció Jove de Club Edi-
tor recupera una de les novel·les
que Aurora Bertrana va escriure
sobre la seva vivència de la Sego-
na Guerra Mundial. Acabada la
guerra, tres alemanys, soldats
del III Reich que l’Armistici ha
convertit en presoners de guer-

ra, són enviats a treballar sota les ordres de civils en
un poble francès. L’autora reflexiona sobre el con-
cepte d’enemic a través de les relacions que es creen
quan el vencedor passa a ser vençut.

Tres presoners. Aurora Bertrana. Club editor. 158
pàgines. 8,5 euros

L’excursionisme
sota la dictadura
Acabada la guerra civil, l’excur-
sionisme català inicia una lenta
recuperació en un clima de re-
pressió política i cultural. Fran-
cesc Roma, expert en la his-
tòria de l’excursionisme a Cata-
lunya, analitza en aquest llibre
com durant el franquisme
aquesta activitat adquireix un
caràcter eminentment esportiu, per sobre del cientí-
fic, i s’inicia la conquesta dels cims més emblemàtics
del planeta, alhora que les entitats es vinculen progre-
ssivament a l’ecologisme.

Història social de l’excursionisme català. El fran-
quisme. Francesc Roma. Cossetània. 152 pàgines.
12,50 euros

El que tenen en comú
l’art i la ciència
Què tenen en comú art i ciència? Xa-
vier Duran analitza com al llarg de la
història artistes i científics s’han pro-
porcionat mútuament eines de treba-
ll, nous materials o motius d’inspira-
ció. Per exemple, el descobriment de
nous pigments gràcies a l’evolució de

la química. L’autor relaciona científics com Newton
o Einstein amb artistes com Dalí o Leonardo.

L’artista en el laboratori. Xavier Duran. Brome-
ra. 264 pàgines. 19,50 euros

La nau
Pau Planas
Ara Llibres (Premi
Just M.Casero 2007)
95 pàgines. 14 euros

Quin és el propòsit d’un
viatge interestel·lar? Sem-
bla evident que qualsevol
projecte d’aquesta mena,
encara que sigui només

somiat, té l’objectiu d’arribar
com més lluny possible. Aquest
és el paràmetre amb el qual el
gènere de ciència-ficció —en ver-
sió paper o bé pantalla
cinematogràfica— ens ha educat
a pensar el futur amb l’optimis-
me corresponent. Pau Planas (Gi-
rona, 1974) amb la seva primera
novel·la, La nau, capgira comple-
tament aquestes convencions.

D’acció, de fet, n’hi ha ben
poca a la novel·la. A les cent pà-
gines escasses del llibre no passa
res, absolutament res. El relat és
dividit en petites anotacions al
diari, més o menys una al mes,
que se succeeixen durant dos
anys seguits. L’univers narratiu
és en aquest cas un veritable labo-
ratori, amb els personatges tan-
cats en una nau transparent, sus-
pesa dins del buit. Tot el que suc-
ceeix només pot ser una interac-
ció entre els elements que hi són
posats des de bon principi. És
llàstima, però, que Planas no ha-
gi heretat una mica de la picardia
de Pere Calders, que en el seu
conte Coses de la Providència va
fer desaparèixer una de les prota-
gonistes que no cabia a l’univers
imaginari, transformat en un irò-
nic conte de fades. Amb aquella
fantàstica frase final: “A vega-
des, a la nit, em desperto i penso:
Què se’n devia fer, de la pobra
Irene?”, Calders va esborrar la
vella serventa que havia desapare-
gut junt amb el pis antic que el
narrador tampoc era capaç de
trobar mai més.

“Un dia no podré evitar de
confessar-li que no en té cap, de
defecte, i que la trobo bonica”,
pensa l’autor del quadern de bi-
tàcola estel·lar sobre una de les
noies de la nau. La Nadia, però,
aviat deixarà de fer-li com-
panyia, encara que no de forma
tan subtil com ho va fer la serven-
ta de Calders. A Planas no li fal-
ta pas la capacitat de distancia-
ment dels seus personatges, però
no ha volgut entrar de ple en el
joc de l’autoironia. Els seus ho-

mes i dones emmalalteixen i es
desesperen per causes racionals,
el metge de la nau amb les seves
pastilles és un dels actors princi-
pals de la història. Estem en un
món fantàstic, però organitzat
com una cadena de causes i efec-
tes amb la precisió d’una obra de
rellotgeria.

“La finestra em fita, com sem-
pre, i em vol xuclar”, podem lle-
gir al darrer paràgraf. L’observa-
ció és, sens dubte, inquietant, es-
pecialment aquest “com sempre”
que he marcat amb cursiva. La
finestra indiscreta és un motiu
que s’ha fet molt popular gràcies
al mestratge d’Alfred Hitchcock,
especialment des que Slavoj
Žižek ha sabut explicar el neguit
de ser observat amb el seu argot
psicoanalític que li ha donat
tants lectors arreu del món. En
aquesta novel·la, la recerca de les
respostes a les grans preguntes
va en aquesta mateixa línia: fur-
gar a l’interior d’un mateix per
comprendre què és allò que ens
supera.

La nau és una novel·la
al·legòrica en la qual la ciència i
els seus ginys juguen un paper

del tot secundari. Es tracta d’una
reflexió sobre la societat del be-
nestar i els límits de la llibertat.
Però el més valuós de la novel·la
és la seva veu narrativa. El relat
és una narració en primera perso-
na feta des d’un jo coherent que
es mou pel seu univers amb
aplom i convicció. No hi ha
aquell molest xiuxiueig de l’au-
tor real que mou els fils de les
seves titelles i els omple la boca
amb opinions personals i ideolo-
gies que voldria aconseguir impo-
sar als lectors.

És admirable la facilitat amb
la qual Planas és capaç de renun-
ciar a fer èpica, no pretén cons-
truir herois que justifiquin el fet
de ser protagonistes amb grans
gestes, mirant d’inscriure’s a les
pàgines de la Història o la Litera-
tura, totes dues amb majúscula.
Aquí tenim, permeteu-me tornar
de nou a Calders, un autor que
sap escriure el món utilitzant les
minúscules. Reconeix que té por
del buit i tot fullejant els llibres
de la biblioteca sap reconèixer els
tresors que són meres paraules:
Libèl·lula. Gratacel. Diamant.
Castell. Tota una promesa.

El bumerang
SIMONA ŠKRABEC
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Un meu amic, per fer-li ballar el cap, deia al seu
nebot petit que els macarrons es collien als
camps, que allà hi creixien i de tant en tant els
segaven. També li deia, acostant-se ja més a la

realitat, que els pollastres els feien en fàbriques. Doncs
bé, el temps li acabarà donant la raó del tot, perquè
llegeixo que a Lleida hi ha una “fàbrica” de cireres. Es
veu que, després d’anys de fer proves, han aconseguit
uns cirerers —es cultiven en hivernacles i amb clima
artificial— que maduren els seus fruits justament entre
el 15 de març i el 25 d’abril, que sembla ser l’època de
l’any que no madura cap més cirera en tot el món
mundial. Les que vénen de Xile i Nova Zelanda ja s’han
acabat i encara no han madurat les més precoces de les
nostres contrades nòrdiques.

Aquestes cireres, és clar, diuen, a més d’úniques són
exquisides i, encara és més clar, es venen a preus
caríssims. Són cireres tan especials que els han bateja-

des amb el nom de Cherries Glamour, així, com a stars
de varietats. I és que, es veu, tenen una pell sedosa
meravellosa i unes carns sucoses i dolces que et trans-
porten a paradisos palatals insospitats. Mossegar-ne
una ha de ser una experiència inoblidable, perquè sur-
ten al mercat al mòdic preu de 150 euros el quilo. I la
cosa no s’acaba aquí: un dia d’aquests hi ha una festa
de presentació de les primeres al Teatro Real de Ma-
drid, que és el lloc natural de tot glamour que es tingui
per alguna cosa a Espanya. De Lleida a Madrid i de
Madrid al cel. Al cel de la cirera.

Sembla que la collita d’aquest any serà de 80 tones.
Un negoci d’uns 12 milions d’euros. I aquestes merave-
lloses cireres només es vendran als llocs més fins del
planeta, a les botigues més selectes, a les seccions de
gurmets dels magatzems de més èxit. Harrods, a Lon-
dres, evidentment, però també als grans magatzems es-
panyols únics i omnipresents.

A mi, que dec ser antic i convencional, resulta que no
m’agrada la fruita ni la verdura fora de temporada. Veig
paneres de cireres rutilants, de maduixes amb més carns
que un rubens, d’albercocs de rosada pell adolescent i,
senzillament, no em vénen de gust. Què volen fer-hi. O
sigui que, per a mi, aquesta notícia de les glamuroses
cireres lleidatanes em deixa del tot fred. I això si només
tinc en compte aquesta qüestió del gust, del plaer gusta-
tiu, que si penso en la bestiesa enorme que significa
aquest esforç d’inversió i d’investigació mentre la gent
es mor de gana a tantes regions del món, la cosa passa
de ridícula a lamentable. Decididament, el món és boig.
Les prioritats dels humans s’han desviat dels camins
racionals i útils per a tothom i, és clar, mentre hi hagi
babaus que les comprin, aquestes cireres, perquè es
pensen que això els fa més fins i més poderosos, els
empresaris es dedicaran a fer aquesta mena d’esforços.
Espero que no pas amb subvencions de diner públic.

Jo m’estimo més menjar cireres només quan és el
temps de les cireres, aquell mític temps des cerises de la
cançó inoblidable.

COLLS I PUNYS

Cireres
NARCÍS COMADIRA
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L’escriptor Pau Planas, ahir a Girona. / PERE DURAN
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