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Vicenç Llorca (Barcelona
1965) és ben conegut com a
poeta, crític, articulista, tra-
ductor i activista cultural.

Exigent amb les seves lectures i pro-
postes, de tant en tant ens sorprèn
amb títols d’una rara perfecció com
era el seu penúltim poemari, De les
criatures més belles (2006), un dels
volums més destacats de la seva pro-
ducció.

La poesia de Llorca parteix sovint
de fets de la història, de les lectures o
de l’experiència que l’autor sempre
procura de conjuminar en un tot sen-
se fissures, sempre amb una pàtina
pròpia que fa que tots els elements
diversos a l’origen del llibre trobin un
sentit de conjunt. Allò que ens ofe-
reix és, a la fi, una única expressió
substanciada en forma de lectura tre-
ballada, amb un biaix intel·lectual
que el caracteritza, de dicció rigoro-
sa. Amb això vull dir que mai no en
té prou amb descalçar els moments
emotius de l’anècdota petita i que, al
seu horitzó, hi ha sempre l’ambició

de la literatura: la creació de quelcom
que sigui perdurable damunt la pàgi-
na, més enllà del que puguin haver
estat les vivències reals de l’autor.
Això és important en un llibre com
aquest darrer, L’últim nord, dedicat,
de fet, a un tema no gaire glossat en
la poesia catalana: la paternitat. (Hi
ha, certament, els exemples de M.
Manent i J. Teixidor, i poemes actuals
molt reeixits de Mª-M. Marçal, S.
Abrams, J. Subirana o P. Rovira).
Això ve a tomb perquè, fet i fet, tot i
que el llibre sovint es remet a aquesta
experiència com a origen d’una vivèn-
cia determinada, en realitat, la meva
aproximació al text em duu cap a una
altra lectura, no gens biogràfica i li-
teràriament més ambiciosa.

Enfrontat a una experiència perso-
nal decisiva, em sembla que Llorca
defuig l’anecdotari o la complaença
autobiogràfica i cerca, al capdavall
d’aquests poemes breus, la tensió en-
tre “el somni” i “l’ull massa ric” que
desment aquell somni (la imatge és
de Carles Riba i serveix de lema al
recull). És a dir, allò que interessa el
poeta, per damunt de qualsevol altra
cosa, és com construir un artefacte
literari al bell mig d’aquesta tensió
entre un desig desigual, trontollant i
poc concret, i una realitat exultant i

plena. Extrapolant la situació de la
paternitat, podria referir-se perfecta-
ment a una relació amorosa i a la
tensió habitual entre el desig insubs-
tancial i la joia feliç, incerta, fugisse-
ra, de la consumació amorosa. La
incertesa està en aquest “joc de daus”
del poema liminar i en la possibilitat
de caure a “l’abisme”. D’aquí que la
felicitat es presenti com “l’esperança
d’una ombra | on comprendre el re-
pòs del sol”, és a dir, com un aprenen-
tatge fet a través del mirall que és la
presència d’una nova vida entre nosal-
tres. “Quan véns, sóc jo que vinc de
mi mateix: | buit de temps, nu de ter-
ra, cert d’amor”.

Un aprenentatge que és una me-
tàfora de la cadena biològica de la
vida, que enllaça les generacions i els
desitjos com s’enllacen les metàfores.
N’hi ha prou amb llegir el bell poema
‘Tir amb arc’ per adonar-nos (i és
d’agrair aquesta consciència desperta
del poeta) que no podem “disparar la
fletxa massa lluny”, i que allò que ens
cal —que cal, per damunt de tot, en
l’escriptura poètica— és “el so que en
silenci s’aprèn”: segurament una con-
tradicció, però una d’aquestes contra-
diccions que fan que, com a lectors,
acceptem de gust el miratge de l’art
que se’ns proposa.

FRANCESC PARCERISAS

Sembla que diverses iniciatives per promoure el llibre de
butxaca en català s’han aglevat sota una marca gene-
ral, labutxaca (terme que no apareix a cap diccionari
normatiu), promocionada per Edicions 62, però reco-

llint edicions que venen de diverses editorials i que, al seu
moment, no van acabar de fer fortuna en els respectius
segells d’origen. Com ha passat amb el segell castellà DE-
BOLS¡LLO (això no apareix ni als diccionaris egipcis del
temps de Tuntankhàmon), ideat per Random House Monda-
dori amb un èxit enorme, ara els editors catalans opten per
una fórmula en comandita, amb cobertes agradables. Res a
veure, doncs, amb les lúgubres cobertes d’aquella col·lecció
frustrada d’Edicions Proa que es deia Clàssics Universals; i
res a veure tampoc amb la gosada col·lecció de Destino-Uni-
versitat Pompeu Fabra, feta a semblança de la Manesses
alemanya, que resisteix en terres de teutons però que en el
nostre món editorial resultava impracticable —ras i curt,
il·legible, atès el cos de la lletra—: a Catalunya cal fer es-
forços sobrehumans per vendre llibres traduïts de llengües
estrangeres, de manera que qualsevol iniciativa que ens arribi
en aquest sentit és benvinguda, lloada, aplaudida i festivada.

La primera entrega d’aquesta col·lecció de traduccions
ha presentat La mort d’Ivan Ilitx, de Tolstoi, Cims borrasco-
sos, d’Emily Brontë, Tres contes, de Flaubert, i El roig i el
negre, de Stendhal. Totes aquestes versions són de catego-
ria —a diferència de l’enorme nyap editorial que van signifi-
car la MOLU i la MOLAS (aquesta última donant nom a
Les Millors Obres de la Literatura Albanesa i Sèrbia, sense
que, inexplicablement, se n’arribés a publicar mai cap tí-
tol), que ha estat una de les barbaritats més grans de la
història editorial catalana dels últims decennis—; és a dir,
ara no s’han editat, gairebé en facsímil, antigues traducci-
ons que avui resulten un enigma històric, sinó versions
catalanes perfectament comprensibles, i del tot correctes en
tots els sentits. Ja que hi érem, vam rellegir La mort d’Ivan
Ilitx (de fet, Ílitx), que ja s’havia editat l’any 1930 (trad. de
F. Payarols), l’any 2001 (trad. d’Anna Estopà) i l’any 2004,
en una traducció a càrrec de Victòria Izquierdo i Àngels

Margarit —la que
ara és represa—, de
la qual s’agraeix, per
començar, que el pro-
tagonista, que al
llarg de la novel·la
està malalt, no es tro-
ba de tant en tant
“millor”, sinó “més
bé”: és un fet, o un
fatum, que mai no
arribarem a domi-

nar del tot la llengua catalana!
D.S. Mirsky, que va escriure una excel·lent History of

Russian Literature (Nova York, 1958), deia que “una de les
particularitats de l’art de Tolstoi és que no és solament
art”, donant a entendre, com comprendrà qualsevol lector
d’aquest gran escriptor de totes les Rússies, que Tolstoi
sempre barreja, amb la literatura, ara la moralitat, ara
l’educació, ara la filosofia, menys sovint la política. És ben
cert. Vladimir Nabokov, que era tan rus com nord-ameri-
cà, va dir-ho d’aquesta manera: “Molta gent s’acosta a
Tolstoi amb sentiments contradictoris. Els agrada l’artista
que hi ha en ell, i els avorreix terriblement el predicador;
però succeeix que és bastant difícil separar el Tolstoi predi-
cador del Tolstoi artista: és la mateixa veu lenta i profunda,
és la mateixa espatlla robusta la que aixeca un núvol de
visions o un farcell d’idees” (vegeu les seves Lecciones de
literatura rusa, Bruguera, 1984).

És cert que aquesta és la tònica general de la literatura
tolstoiana, però també cal dir que, de vegades, l’equilibri
entre la ficció i la moralitat o la metafísica atenyen en ell
una excel·lència extraordinària. Aquest és el cas de La mort
d’Ivan Ilitx, en què un funcionari de justícia, havent aconse-
guit una plaça molt passadora a Peterburg, para la casa a
la manera burgesa per a satisfacció de la seva dona i dels
possibles visitants, i, en penjar una cortina, cau de l’escala,
es fa una mica de mal en un costat, i aquest cop tan ximple
acaba portant-lo (i aquí resideix una de les grandeses de la
narració) a la mort, a causa d’un malura irreversible en un
ronyó. De fet, la història no explica gran cosa més: hi ha
una muller, hi ha dos fills, hi plana tot el sistema tsarista de
promoció dels funcionaris, és present l’aversió que Tolstoi
va tenir sempre contra els metges —els quals, com sap
tothom, “no saben res de res” pel sol fet que, al capdavall,
tots acabem morint un dia o altre— i hi ha, en especial, un
personatge de debò extraordinari, una mena d’àngel salva-
dor que no pot fer-hi res, tot i que ho voldria, Gueràssim,
un jove de pagès tot salut, bondat, caritat i vida. Allò que
dóna gran volada al relat és el contrast entre els ideals de
vida burgesos de la Rússia de cap a 1880 i la progressiva
presència de la mort. Però ella, la mort mateixa, acaba no
espantant ni tan sols al protagonista: allò que espanta (als
lectors) és la semblança entre una vida qualsevol i una
mort gairebé anecdòtica. Heidegger en va escriure belles
pàgines: l’ésser i el temps.

Els miratges de l’art

“La primera entrega
d’aquesta col·lecció de

traduccions ha presentat ‘La
mort d’Ivan Ilitx’, de Tolstoi”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Debutxaca
JORDI LLOVET

Creixement econòmic per la integració de la immigració, una típica recepta sociovergent que recull Pes. / CARMEN SECANELLA

Necessitem governants
Àngel Pes
Mina
125 pàgines. 18 euros

Mancances a banda, una
de les grans virtuts del
nostre sistema polític és
que permet l’expressió

de múltiples veus que intervenen
en l’àgora mediàtica. Sota mil fór-
mules diferents —declaracions, en-
trevistes, manifestacions, grafittis,
Internet, etcètera— i amb l’objec-
tiu d’opinar, influir o determinar
sobre lleis o valors, la possibilitat
que tenim de dir-hi la nostra és
cada vegada més gran. I si bé la
pressió pública ha estat més aviat
una característica de l’esquerra, la
tendència a influir privadament
—via restaurant o club de polo,
per posar alguns exemples amb
mala llet— ho ha estat de la dreta,
especialment la financera. Per
tant, que algú de tanta rellevància
com Àngel Pes —Doctor en Eco-
nomia i subdirector general de La
Caixa— ens expliqui públicament
el que en pensa de tot plegat, ja és
per si mateix una bona notícia.

Sota un títol més provocador

que adequat al contingut, l’autor
fa un repàs dels grans temes que
sovint s’anomenen “de país”: Ca-
talunya, relacions amb Espanya,
economia, immigració, Europa.

Pel que fa a l’apartat polític,
l’autor ho té clar: “Ara mateix hi
ha la possibilitat de recolzar un
pacte entre el catalanisme i el pro-
gressisme espanyol per fer realitat
el progrés material i polític que
pot donar una Espanya plurina-
cional”. Per tant, els eixos verte-
bradors de la seva proposta tenen
a veure amb l’aposta per un en-
caix sense complexos amb Espan-
ya —amb ministres catalans al
Govern com a garantia—, pel
manteniment de la identitat cata-
lana, per Europa com a gran re-
ferència, i per una classe gover-
nant que hauria de fer valdre els
interessos de país als de partit.
Llevat de la proposta d’aliança i
cooperació intra-estatal entre co-
munitats autònomes, res de nou
al Pirineu com diria aquell. Cata-
lanisme post-transició empeltat
de mètode i praxis d’escola de ne-
gocis.

Pel que fa a l’economia, cohe-
rent i fidel amb la filosofia que

tants èxits ha donat a l’empresa
on treballa, aquí l’autor es mostra
més consistent, per bé que tampoc
presenta cap gran novetat: creixe-
ment econòmic com a recepta per
a la integració de la immigració,
molta inversió en innovació i edu-
cació, flexibilitat laboral, capaci-
tat emprenedora, aposta tímida
per les energies renovables. Teoria
liberal-social en estat pur. El més
destacable de tot plegat, l’aplica-
ció d’una filosofia oriental —el
Shuntzi— a la política catalana i
alguna entretinguda dissertació
entre seny i rauxa, que contraposa
a ambició i rigor.

Necessitem governants és un lli-
bre ben estructurat, directe, clar i
concís, i això és sempre d’agraïr.
Un text que agradarà als defen-
sors de l’ordre, la llei i el progrés
material. I és que, veient les recep-
tes econòmiques donades, als pa-
ràmetres pragmàtics-racionals-eli-
tistes en què s’emmarquen els ar-
guments, i a les contundents críti-
ques a tot el que signifiqui una
molèstia a l’estabilitat social, polí-
tica i econòmica, no hi ha dubte
que estem davant del perfecte ma-
nual de sociovergència.

Manual de sociovergència
RICARD VILAREGUT
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Misteri i una
reflexió sobre
la memòria
Considerada una de les
millors novel·les de la
literatura portuguesa
del segle XX, El delfí és
una reflexió sobre el
temps i la memòria,
una paràbola sobre
l’existència que José
Cardoso basteix servint-se d’una trama
policíaca: un crim, aparentment ocasio-
nat per un drama passional. Amb la seva
prosa àgil i directa, Cardoso crea una
atmosfera carregada de misteri on es
mouen uns personatges singulars. El lli-
bre, publicat el 1968, ha estat traduït al
català per Anna Cortils.

El delfí. José Cardoso Pires.Edicions
del Salobre. 270 pàgines. 22 euros

Mallorca als
anys 70 en
tretze relats
Trezte relats s’apleguen
en aquest volum en
què l’escriptor de Fela-
nitx Antoni Mus va fer
un viu retrat de la socie-
tat mallorquina dels
anys setanta, amarat
d’una encesa crítica als
estereotips heretats del
franquisme. Amb aquest llibre, amb què
l’autor va guanyar el Premi Víctor Català
el 1976, el segell L’in6 inicia la recupera-
ció de títols oblidats de la literatura ma-
llorquina.

Vida i miracles de n’Aineta dels Mata-
lassos. Antoni Mus. L’in6. 170 pàgines

Per Londres
amb Virginia
Woolf
Fer una passejada pel
Londres dels anys
trenta de la mà de l’es-
criptora Virginia
Woolf és tot un luxe
que aquest petit vo-
lum ens posa a
l’abast. L’autora de la cèlebre novel·la
Una cambra pròpia retrata la seva ciutat
natal a través d’una ruta pels magat-
zems dels molls del Tàmesi, caminant
entre la marea humana d’Orford Street
o entrant en una casa d’un dels barris
londinencs més exclusius. Els sis articles
que es recullen en aquest llibre es van
publicar en l’edició britànica de Good
Housekeeping entre 1931 i 1932. La tra-
ducció al català d’aquesta obra és
d’Eduard Castanyo.

Londres. Virginia Woolf. El Cercle de
Viena. 88 pàgines. 13,50 euros

La Generalitat va treure a informació
pública el passat 29 de maig l’avant-
projecte del Decret d’Habitabilitat.
No els avorriré amb tecnicismes,

però és interessant fer algunes observaci-
ons, donada la transcendència d’aquest de-
cret, i més encara sabent que el proper dia 8
finalitza el termini per presentar
al·legacions. Així doncs, m’agradaria consi-
derar aquestes quatre ratlles una al·legació.
Resulta un bon reflex del temps en què
vivim que el decret defineixi primer què és
un “habitatge adaptat” i a continuació què
és un “habitatge flexible”, pero no defineixi
què és un habitatge, sense adjectius.

En llegir-lo es té la impressió que els
redactors tenen una idea desigual, irregular
i normativitzada de l’habitatge. Crec que el
decret milloraria si algunes persones de lle-
tres —i no experts en l’habitatge— fessin
algunes observacions sobre la terminolo-
gia. Aquest punt resulta essencial, ja que el
decret és, entre altres coses, sensible a algu-
nes consultes fetes a experts en aspectes
tecnològics. D’altra manera no apareixe-
rien expressions com ara: “envolvent tèrmi-
ca de la superfície interior”. Aquesta mane-
ra d’anomenar les coses, molt generalitza-
da en el text, és potser un dels aspectes més
febles del decret. Un text legal sobre l’habi-
tatge és també una tarja de presentació del
país que l’elabora. No és acceptable que el
meu país defineixi els armaris com a “es-
pais destinats a l’emmagatzematge perso-
nal” i distingeixi entre aquests i els “d’em-
magatzematge general”. Magatzem o arma-
ri? Potser per donar un cop d’efecte han
preferit l’arrel àrab de magatzem, en lloc de
la llatina d’armari. De fet, el que distingeix
armari de (la mal utilitzada paraula) magat-
zem és que l’armari sempre té portes, però
els “espais d’emmagatzematge” no ho sa-
bem, i de fet el decret no ho diu.

Aquesta perversió del vocabulari s’hau-
ria d’evitar. L’habitatge, la casa, no poden
tenir, a partir d’un decret, peces amb un
nom que per la gent no tingui significat.
Resulta especialment il·lustratiu el nom
que segons la nova terminologia de l’habi-
tatge rebran aquells llocs de la casa més
ambigus, i que són amb molta probabilitat
els espais més interessants en una casa,
aquests seran ara (AP): Altres Peces. Què
pensar d’un decret que amb la fal·lera de
definir-ho tot i davant de la impotència de
poder entendre-ho, anomena una part de
la casa Altra Peça? Els decrets, sobretot si
tracten de l’habitatge, han de ser comprensi-
bles i no tan sols pels experts. En realitat,
això ho he après amb els anys, la confusió
en el vocabulari és una expressió de la poca
claredat d’idees. Quan el decret parla dels
habitatges, en defineix dos tipus: els nous,
els que es faran a partir d’aquest decret, i
els “preexistents” (un altre eufemisme), o
sigui, tots els que existeixen fins ara. Més
clar: aquells on vivim tots! Doncs bé, els

“preexistents”, per exemple, poden tenir ga-
leries i els nous tindran “espais intermedis
amb l’exterior”, una altra expressió afortu-
nada del decret. Aquests que els hi explico,
juntament amb el terme “habitatge flexi-
ble”, una manera d’anomenar el fenomen
dels lofts, són les innovacions del decret.

No crec que en un decret sigui adequat
emprar el terme “flexible”. És passatger,
una moda. Per si no ho han sentit mai
aplicat a l’habitatge, podríem dir que un
habitatge flexible és aquell que avui cobreix
unes necessitats i demà pot cobrir-ne unes
altres, però amb la mateixa superfície.
Doncs bé, aquesta flexibilitat, segons el de-
cret, sembla traduir-se en poder enderrocar
uns quants envans. Tal i com està redactat,
sembla voler dir que la feina important dels
arquitectes no és posar envans sinó disse-
nyar les “cambres higièniques” (no s’espan-
tin, vol dir els banys, un altre eufemisme
més) i els “elements estructurals”. La parau-
la estructural revesteix allò que acompanya
d’una solemnitat inqüestionable, però resul-

ta que vivim entre en-
vans, i els hi puc asse-
gurar que posar-los
bé és difícil i és una
part essencial del nos-
tre ofici. D’això en
diem distribuir l’es-
pai, i encara que és un
terme massa estret,
ho és més el de “com-
partimentar l’espai”,
que empren els redac-
tors el decret.

En canvi, el decret
pot perdre la possibili-
tat d’introduir una mi-
llora substancial als
habitatges en definir
la grandària de les ha-
bitacions. Aquestes
continuen supedita-
des a la sala d’estar
que veu, via decret,
augmentar la seva su-
perfície en funció del
número d’habita-
cions. Per cada habita-
ció a partir de la pri-
mera, 4 m2 més. Per
què? No és aquesta la
translació més clara
de la jerarquia fami-
liar tradicional a l’ha-

bitatge? Per què no sales d’estar més contin-
gudes i habitacions més grans? Per què no
habitacions de 12 m2 com a mínim? Per
què seguir considerant que l’habitació és
simplement un dormitori, quan en canvi
fem cada dia més coses a les habitacions?
(avui, amb un ordinador es pot fer quasi de
tot sense sortir de l’habitació). Són molts
els experts, probablement no consultats en
la redacció d’aquest avantprojecte, que fa
temps que opinen que la flexibilitat de l’ha-
bitatge comença per una major regularitat
en la grandària de les seves peces. Els hi
posaré un exemple prou conegut: la casa
Planells, a la cantonada del carrer Sicília
amb la Diagonal de Barcelona, un edifici
de 1923-24 obra de Josep M. Jujol. Si mi-
ren la planta de distribució podran veure
que les peces són molt regulars, no es distin-
geix la sala de les habitacions, poden vostès
mateixos decidir on en posarien una i on les
altres. Això és flexible. El que no és flexible
és un habitage amb una macrocefàlica sala
d’estar i unes endèmiques habitacions que
només poden fer de dormitoris. A què ve,
com fa el decret, parlar de necessitats can-
viants dels ocupants dels habitatges i alho-
ra afavorir una única gran sala d’estar?

S’ho han preguntat els redactors? Li
han preguntat a algú? Potser encara hi som
a temps. D’altra manera ens haurem d’acos-
tumar a acomplir lleis que no ens represen-
ten. És clar que nosaltres som ciutadans
pre-existents!

Decret d’Habitabilitat. Una al·legació
XAVIER MONTEYS

L’any 1968, Picasso va donar a la ciutat de Barce-
lona, en homenatge pòstum a Jaume Sabartés,
el seu amic i secretari, un conjunt de 58 obres
que formen la sèrie que porta el nom de Las

Meninas. 44 d’aquestes obres, una de gran format,
altres de format mitjà i alguna de format mínim, giren
al voltant del famós quadre de Velázquez. La resta,
fins arribar a les 58, són teles motivades pels coloms
que el pintor tenia a la seva vil·la, a Canes, amb
l’afegit de tres paisatges, d’una figura tocant el piano,
que, de fet, surt d’un personatge de Las Meninas i d’un
retrat de Jacqueline, la seva dona. El Museu Picasso,
que conserva totes aquestes obres, ha organitzat una
exposició que ha titulat Oblidant Velázquez (Picasso
va dir que, posats a pintar Las Meninas, ho faria
oblidant Velázquez) en què mostra una part d’aques-
tes variacions picassianes de l’obra del gran pintor
andalús —14, si no em vaig descomptar—, mesclades

amb i acompanyades per obres de Velázquez i d’altres
pintors contemporanis seus i per moltes de pintors
més o menys contemporanis nostres. És una exposició
interessant per veure com Las Meninas ha comptat en
la pintura i en l’art occidentals. L’exposició és del tot
recomanable, però em sembla que mancada pel que fa
a Picasso.

Poder veure tres velázquez ja val la pena, és clar.
Com també poder veure les obres, molt ben triades,
que expliquen la persistència del tema de Las Meninas
dins l’art del segle XX, i dic que estan ben triades

perquè no hi ha, en la tria, cap parti pris estilístic.
Però, en canvi, Picasso, que motiva la mostra, en surt
una mica mal parat. La seva esplèndida gran glossa en
grisalla, que és a l’origen de les 43 que seguiran, no és
a l’exposició, cosa que fa que tinguem una mica la
sensació que la mostra s’ha fet aprofitant peces de
Picasso marginals, que es guarden al magatzem. Jo
crec que s’havia d’haver exposat la col·lecció comple-
ta, és a dir, les 44 peces i, fins i tot, El piano, i que, ja
que sabem la data exacta de l’execució de cadascuna,
s’havien d’haver penjat cronològicament i juntes. Això
hauria permès veure l’evolució de lectura i de tècnica
del pintor, el seu entusiasme i el seu desinflament (la
sèrie dels colomins, em sembla, no és altra cosa que un
descans enmig de tanta menina i un reprendre forces
per continuar la sèrie).

Ja sé que les altres obres estan penjades al museu,
però una exposició temporal hauria de servir per facili-
tar lectures. Ara les poques obres de Picasso exposa-
des, les seves 14 menines, queden escampades entre
altres pintures i Picasso és el que hi surt perdent. Això
a l’exposició, perquè, al catàleg, bé que es publiquen
totes, i sense cap distinció que indiqui si es troben a la
col·lecció permanent o la mostra temporal, la qual
cosa és del tot enganyosa. Qui només tingui accés al
catàleg creurà que es tracta d’una exposició memora-
ble. La realitat és que, pel que fa a Picasso, no ho és.
Oblidant Velázquez? No. Oblidant Picasso.

COLLS I PUNYS

Oblidant Picasso
NARCÍS COMADIRA

Plànol de la planta de la Casa Planells (Barcelona,1923-24), de J.Mª Jujol

LA REBOTIGA

Un text legal sobre
l’habitatge és també
una tarja de presentació
del país que l’elabora
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