
L’edat del coure
Marcel Riera
Viena
80 pàgines. 10,50 euros

Fa un parell d’anys Marcel Rie-
ra (Badalona, 1956) va publi-
car un llibre notable, Lluny,
ple de referències al món de la

cultura. Amb aquest nou recull,
L’edat del coure, Riera torna amb
força al món de la poesia amb una
extraordinària qualitat on el desig de
l’expressió —brillant, amarada de so-
lucions, de lectures— mai no passa
per damunt d’un control intel·lectual
d’allò que vol comunicar i que sap
que ha de dir. Un control nítid, fet
d’imatges directes i efectives en què
“la claredat penetra moments del pas-
sat com una lot la foscor”, a la recer-
ca d’aquest “temps gastat” que tro-
bem en una de les cites que encapça-
len el llibre. Lector curós i bon tra-
ductor, Riera sap collar el vers allà
on cal i fer, per exemple, que el poe-
ma parli de la prehistòria, com succe-
eix a ‘La funció clorofíl·lica’, sense
marrades de falsa erudició ni sense
caure en l’astorament del modern em-
badocat.

Riera aposta per fer llum sobre
allò petit que ens aproxima a la vida

de sempre, com ara a les restes que la
platja acumula a la tardor (vegeu
‘Just abans dels temporals’), on se’ns
descriu “el borbolleig implacable”
amb què la mar submergeix les pas-
ses del l’home que camina solitari
per la platja, o les enumeracions in-
tenses i les olors inoblidables del mag-
nífic poema ‘Vaqueries’. ‘Un instant
en el temps’ o ‘Les canyes flamígeres’
no són només evocacions del poder
del record, meditacions sobre el pas-
sat, sinó una reflexió sobre allò que
ens constitueix i ha fet que fóssim
com som. En un altre poema aquesta
consciència es permet d’associar la
capsa dels cucs de seda i la suavitat
de la llengua en un trenat d’imatges
molt ben resolt, o de jugar amb els
recursos retòrics sota l’advocació de
Leopardi (‘Fugaços jorns’); i sempre
amb un control suau però decidit so-
bre els mots a emprar i l’adjectivació:
els nois grans que pugen als autos de
xoc són “ganàpies” i les noies bledes
que se’ls miren riuen “d’ànsia i d’esve-
rament”.

I hi ha, també, el control adult
sobre els records i el judici implaca-
ble, no gens mitificat, d’infantesa i
adolescència, del ventall d’ignoràn-
cies i sorpreses que ens van consti-
tuint —un filtre que unifica molts

dels poemes de la part ‘El temps gas-
tat’. Un filtre que canvia de textura
als poemes ‘d’El centre del món’ on
la memòria imposa una proximitat
molt ben travada i plena d’emoció:
emoció per l’infant que un va ser, per
la llengua que va escoltar, pel món
com va ser. ‘Termes’, ‘La massacre
dels innocents’, ‘Patates i llimones’
(amb un eco de les ‘Clarianes’ de S.
Heaney), ‘Taronges bordes’ són
grans poemes en la creació d’un món
i en la coherència que Riera li sap
transmetre. N’hi hauria d’haver prou
amb una mostra: els vailets que, sota
la xafogor de l’estiu, s’endinsen en la
mar oliosa, endins, endins, per poder
veure el campanar de la vila; l’esforç
els és descomunal, com una mena de
desafiament primitiu, però tenen la
corda on agafar-se i tenen, sobretot,
el delit de veure, de dins la mar es-
tant, la llum a l’altra punta del túnel
de la vida: un paisatge fet a la mida
d’ells, que, en aquell moment, ningú
més no contempla, i al seu voltant
“les ones gronxant-los com campa-
nes”. És en aquesta saviesa de triar
els instants i les imatges que L’edat de
coure esdevé un llibre bellíssim, ma-
dur, entenedor, sense cap altra preten-
sió que ensenyar-nos el poder —per
ventura mig perdut— de les paraules.

FRANCESC PARCERISAS

Els premis Nobel de literatura van passar un batxe, al
voltant de la Primera Guerra Mundial, que resulta
perfectament perceptible quan se n’agafa una llista
completa. L’any 1911 encara té un passi, amb la

concessió del premi a Maurice Maeterlinck —un llibre seu
havia inspirat la immensa òpera de Debussy, Pelléas et Méli-
sande. El premi a Gerhard Hauptmann (1912) també pos-
seeix dignitat, però els dos que van venir després han de ser
considerats molt discutibles: Tagore (1913; com un Martí i
Pol, però de Calcuta), i Romain Rolland (1915), autor de
Jean-Christophe, una novel·la-llinatge interminable. LIavors
vingué el desastre: ¿qui recorda els tres que van seguir: el
suec Carl Gustav Verner von Heidenstam, l’alemany Karl
Adolph Gjellerup, o el suís Karl Spitteler? Aneu a llibreries i
biblioteques públiques, busqueu i remeneu: amb prou feines
en trobareu una sola obra. Més tard el van rebre personat-
ges encara tan deliqüescents com Jacinto Benavente (!) i
W.S. Reymont, aquest tot un misteri polonès i patriòtic.
L’any 1920, enmig d’aquest panorama de gran desconcert,
el premi va anar a mans d’un norueg, Knut Hamsun, que va
tenir més fortuna que molts dels que he esmentat, sense que
sigui res de l’altre món: de fet, no és ni tan sols una glòria
nacional pel fet que Hamsun, per aquelles coses de la vida,
es va posar al costat dels nazis, i de valent, durant l’ocupació
de Noruega arran de la Segona Guerra. Diuen que no hi ha
ni un sol carrer, a tot Noruega, que porti el seu nom a causa
d’aquesta esllavissada.

Amb tot, tant la novel·la Fam (ara en català, Barcelona,
Empúries, 2008) com la dita “Trilogia del Vagabond” van
assolir una certa rellevància en el món editorial espanyol a
partir dels anys 1940 (aneu a saber per quines fílies amaga-
des); i els pares de la meva generació l’havien llegit o el
tenien a casa. Fam és la història (si se’n pot dir així) d’un
protagonista innominat que pateix una gana que tomba, de
cap a cap de la novel·la, perquè és periodista i no col·loca els
seus articles a la premsa. En una resolució de pèssim novel.
lista, Hamsun fa que el seu anti-heroi, al final del llibre,
quan ja no sap què fer per passar més gana, s’embarqui en

un vaixell mercant:
llavors el lector ha de
suposar que en a-
quell lloc menjarà al-
menys, de tant en
tant, una arengada.
Veritablement, costa
d’entendre que hi ha-
gi hagut autors nota-
bles que hagin cele-

brat emfàticament el llibre que avui ens preocupa. En una
clara mostra d’ignorància, els crítics diuen que Mann, Kaf-
ka o Albert Camus li deuen molt del que van escriure: el
tema de l’home desclassat o de l’artista anti-social posseïa a
Europa una antiguitat tan vasta com tot el segle XIX. Això
ja es troba a moltes novel·les romàntiques —Michael Kohl-
haas (1808), de Kleist, per exemple—, i no parlem a partir
de Baudelaire o Rimbaud. Kafka degué llegir el llibre, però
els seus Diaris diuen de Hamsun una cosa més aviat suspec-
ta: “Sobre Kubin [possible referència a la seva novel·la Der
andere Seite, de 1909]: La història de Hamsun és sospitosa.
Podrien explicar-se, com si fossin històries viscudes, milers
d’històries semblants tretes de les obres de Hamsun”. Tho-
mas Mann, és cert, va dedicar un bon article, l’any 1922, a la
novel·la Konerne ved Vandposten, en què parla del caràcter
“immortal” de llibres com Pan i Viktoria, sempre de Ham-
sun, però no diu res de Fam, per prudència... i perquè
l’article de Mann formava part, no en tingueu dubte, de la
seva estratègia per atraure l’atenció de l’Acadèmia Sueca,
que li atorgà el Nobel l’any 1929.

En fi, estimats lectors: no sé si és que, com diuen, la
grandesa de Hamsun resideix en el seu domini de la llengua
noruega, cosa que no sóc capaç de jutjar, o en la seva
adscripció a un nihilisme que és moneda corrent entre tots
els lectors de Nietzsche de l’últim terç del segle XIX. Però el
cas és que, si es llegeix aquesta versió catalana, no solament
sentiu un rau-rau a mesura que llegiu, sinó que, d’una ban-
da, us entra son, i, de l’altra, us agafa una enorme perplexi-
tat quan llegiu coses com ara: “van tornar sobre els seus
passos”, en comptes de: “van desfer el camí”; “m’anava
sentint cada cop més somnolent”, en comptes de: “m’entra-
va més son cada vegada”; “clareja cada cop més”, per
“clareja” i prou; “petita botiga”, per “botigueta”; “el dia
s’estava acabant”, per “es feia fosc”; “la pluja havia cessat a
fora”, per “havia parat de ploure” —a fora, naturalment,
perquè no sol ploure dins les cases—; “ni tan sols vaig haver
sortit al carrer...”, en comptes de: “amb prou feines havia
sortit al carrer”; “em va fer un petó al bell mig de la boca”,
en comptes de: “em va fer un petó a la boca”, que ja és prou
al mig, entre les galtes; “això li pot passar al millor”, per
“això pot passar-li a qualsevol”; o la mirífica expressió: “El
meu cap s’estava embolicant cada cop més” (¿amb paper
d’estrassa, com esqueia a l’època?). Ça fait rêver!

¿Qui ha fallat, aquí? ¿Knut Hamsun, els traductors o el
corrector d’estil de la casa editorial? Mai no ho sabrem.
Doncs: innocent tothom. El lector, que s’apanyi com pugui.

La corda encara tiba

¿Qui ha fallat, aquí? ¿Knut
Hamsun, els traductors o el

corrector editorial?

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Gana d’estil i de pa
JORDI LLOVET

Un policia s’encara amb un grup de joves, durant els disturbis del Maig del 68 francès. / SIPA

El Maig del 68 explicat a
Nicolas Sarkozy
André i Raphaël Glucksmann
Mina editorial
245 pàgines. 20 euros

AEls miserables, de Victor Hu-
go, hi trobem la següent afir-
mació: “De la mateixa ma-
nera que els incendis

il·luminen tota la ciutat, les revolu-
cions il·luminen tot el gènere
humà”. I és que si ja és qüestionable
“cosificar” qualsevol activitat huma-
na, tot reduint-la a les seves manifes-
tacions exteriors i concretes, la traï-
ció esdevé clamorosa quan es tracta
d’esdeveniments en què hi ha en joc
l’aspiració humana a la llibertat, el
que d’entrada sembla atribuïble —ni
que sigui aplicant el benefici del dub-
te!— a revoltes com la del Maig del
68. Convé no oblidar, per tant, l’efer-
vescència popular que es produeix
en aquests casos —el que Kant ano-
menaria “l’entusiasme revoluciona-
ri”—, que reprèn i renova l’ideal de
llibertat, més enllà de les característi-
ques particulars de cadascun
d’aquests moments de sacsejada de
l’statu quo. Per això mateix, és del
tot irritant la reducció del que esde-

vingué al Maig del 68 al powerpoint
d’un conjunt d’imatges i eslògans,
que conformarien un fet únic i irrepe-
tible, que no hi hauria manera d’en-
tendre en cas de no haver-lo viscut.
Si realment té valor i vigència és per-
què el seu abast va més enllà de les
batalletes protagonitzades pels qui
el van viure en primera persona.

En aquest llibre escrit conjunta-
ment per André Glucksmann i el seu
fill Raphaël, és aquest darrer qui
s’encarrega de manera decidida de
reivindicar la presència d’un intem-
poral “afany d’obertura del camp
del que és possible”, en el moviment
de protesta que es va produir, ara fa
40 anys, sobretot a París. I això al
marge de la lluita per l’assoliment
d’avenços específics, com és ara la
píndola anticonceptiva o la majoria
d’edat als divuit anys. En canvi,
Glucksmann pare prefereix furgar
en les ingenuïtats, els malentesos o
els errors perniciosos que, segons ell,
conformarien el revers inquietant
d’unes dates massa mitificades. I el
denominador comú d’aquests ele-
ments negatius seria la barreja
d’afany de puresa i radicalitat. Una
perillosa combinació que ajudaria a
entendre la fascinació per “l’angelis-

me exterminador”, i que explicaria
la indulgència inicial amb els siste-
mes totalitaris, i posteriorment amb
el terrorisme islamista. En aquest
context, l’autor aprofita per recor-
dar l’enrenou provocat a França, als
anys 70, pels seus llibres La cuisi-
nière et le mangeur d’hommes (Le
Seuil, 1975) o La barbarie à visage
humain (Grasset, 1977). Ell i altres
pensadors, com Bernard-Henry Lé-
vy, etiquetats com a “nous filòsofs”,
haurien gosat trencar el tabú dels
estralls provocats per sistemes polí-
tics que s’autoproclamaven fidels als
ideals de l’esquerra més pura.

En acabar la lectura del llibre, al
marge de la sofisticació i les particu-
laritats dels discursos d’André i Ra-
phaël Glucksmann, hom no pot evi-
tar tenir la sensació de trobar-se da-
vant d’una nova reedició del tradicio-
nal diàleg de sords entre un pare
desencantat, que s’ha tornat conser-
vador, i un fill idealista, que aposta
per “la revolució permanent”. I és
que hi ha coses que, per bé o per
mal, segueixen inalterables, al marge
dels canvis que es produeixen en l’or-
dre polític (el qual, per tant, no seria
tan decisiu tal com, per exemple, es
va creure durant el Maig del 68).

El ‘powerpoint’ del 68
PERE SABORIT
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Un nou cas per al
comissari Adamsberg
El fantasma d’una monja del segle
XVIII, un policia que parla en vers,
el crim de dos drogaddictes pari-
sencs... I la primera verge, i la sego-
na, i, sobretot, la tercera. Són peces
d’un trencaclosques que el comissa-
ri Adamsberg s’entesta a encaixar.
És la sinopsi del nou llibre de l’escriptora francesa
Fred Vargas, que triomfa arreu del món per l’origi-
nalitat i estil únic de les seves novel·les policíaques.
Aquesta és la seva primera obra que surt en català,
traduïda per Natxo Morera.

La tercera verge. Fred Vargas. Amsterdam. 371
pàgines. 20,90 euros

Un clàssic universal a
‘labutxaca’
Labutxaca, el segell de llibres assequi-
bles que va llançar fa un any el Grup
62, ha incorporat una col·lecció dedi-
cada als clàssics, amb una línia de
grans títols de la literatura universal
i una altra de clàssics de les lletres

catalanes. Entre els títols amb què s’ha inciat la
col·lecció, que té com a tret distintiu una franja negra
a la part superior de la portada, figura un volum que
aplega dues narracions de Lev Tolstoi, La mort d’Ivan
Ilixt (1886) i La sonata a Kreutzer (1889), traduïdes al
catàlà per Victòria Izquierdo i Àngels Margarit.

La mort d’Ivan Ilixt. Lev Tolstoi. Labutxaca. 203
pàgines. 8,95 euros

Córrer món en el
caos de la guerra
La darrera novel·la que Mercè Ro-
doreda va publicar en vida —va
sortir al carrer en un moment
(1980) en què la guerra suscitava
poc interès— es reedita en el cente-
nari del naixement de l’autora al
segell Club Editor Jove. En el pos-
tfaci del llibre, Antoni Mora re-
flexiona sobre com l’autora reela-
bora poèticament l’experiència de
la guerra. Adrià, el jove protagonista de la novel·la,
vol córrer món enmig del caos de la guerra.

Quanta, quanta guerra... Mercè Rodoreda. Club
Editor Jove. 252 pàgines. 9 euros

El text mèdic en català
més antic
Considerat el primer text mèdic im-
près en català, aquesta guia pràctica,
escrita pel metge valencià Lluís Alcan-
yís al segle XV, incloïa consells pre-
ventius adreçats a la població davant
el brot pesta que es va produir a
València entre 1489 i 1490. L’edició

crítica del text, a cura de Jon Arrizabalaga, s’ha fet a
partir dels tres únics exemplars que es conserven dels
500 que se’n van imprimir al s. XV. Alcanyís va ser
cremat per la Inquisició el 1506 acusat de judaïtzar.

Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència
Lluís Alcanyís. Barcino. 170 pàgines. 23 euros

Desfent el nus del mocador
Ramon Erra
La Magrana
206 pàgines. 17 euros

Hi ha llocs de poder, llocs
amb una imantació li-
terària inevitable, on hi
ressonen les històries que

importen. Només els cal algú que
hi pari l’orella i en sàpiga treure
l’entrellat. Els hotels, les residèn-
cies, els motels i les pensions són
els receptacles privilegiats d’identi-
tats en trànsit o en fuga, identitats
embarrancades o desplaçades, i
són també els llocs propicis pels
encontres fortuïts de partícules ele-
mentals i d’anonimats de compan-
yia. En una constel·lació propera,
els bars de carretera, plantats en-
mig del no-res i als afores de tot
arreu, són com una platja de sorra
aspra i negra on hi van a parar tots
els naufragis de la comarca, hi fon-
degen les putes russes i les retira-
des, hi paren els autocars d’una
boda gitana, hi arriba cada vespre
el client expansiu, el client taciturn
i el client ocasional, s’hi expliquen
al voltant del got trossos de totes
les històries passades i també de
les inventades. Un bar de carretera
abandonat evoca com pocs llocs la
textura de la memòria que mira
enfora.

Ramon Erra (Vic, 1966) esqui-
va —a base de veracitat— el perill
de manierisme que comporta
acampar una novel·la en aquesta
mena d’escenari tan carregat de fic-

cions, amb tant de llibre i de
cel·luloide superposat, des de Bag-
dad Cafè, de Paul Bogart, fins la
Balada del cafè trist, de Carson
Mc Cullers, des de les tavernes de
mariners dels Contes d’hivern,
d’Isak Dinesen fins a la darrera
road-movie o el darrer telefilm que
ens haguem empassat una tarda
inclement i endormiscada. De tot
això, Erra en conserva només un
punt del regust de llegenda que
emana del lloc, però hi planta lla-
vors concretíssimes i carregades de
sentits i emocions que ell se sap
millor que ningú, i les fa créixer
amb una escriptura que —entre
moltes altres virtuts— té la princi-
pal de fer que sense ni un bri de
dispersió, la novel·la expliqui unes
quantes coses alhora: basteix un
lloc de la memòria amb l’ordit de
relats particulars, tragèdies priva-
des i vides amb revers i doble fons,
i alhora la novel·la ens parla d’una
geografia precisa i transportable i
d’una època inominada però exac-
ta. Aquesta polifonia es produeix
mentre la novel·la desplega una re-
flexió latent sobre el pas del temps:
sobre els instants de les escenes
que s’aturen i reberveren en els pa-
ràgrafs, sobre els jocs que s’obren
entre el procés de l’escriptura i els
temps evocats, sobre els circuits
que fa la memòria per les pistes del
passat.

Erra no para de créixer com a
escriptor amb cada nou llibre. Des-
prés de dos molt bons reculls de
contes i d’un llibre de viatges per

Bòsnia, confirma ara a la seva pri-
mera novel·la les millors expectati-
ves que havia desvetllat. Desfent el
nus del mocador reconstrueix amb
una escriptura intensa i veraç la
cruïlla de relats desolats que ha vis-
cut i contemplat el cambrer d’un
bar de carretera secundària, abans
de quedar fora de joc als quaranta
anys, expel·lit del seu món per cul-
pa d’un accident. Li queda la cara
desfigurada, el fan fora de la feina
i es tanca en un pis a escriure per
provar de desfer el nus que li lliga
la boca de l’estómac. La reclusió
de l’escriptura que mira amb ulls
fixos enrere ben aviat es veu envaï-
da pel present imprevisible que
avança, quan s’hi posen les veïnes
de sota, una mare i una filla di-
buixades amb uns pocs traços i
amb mà mestra, en una novel·la
que sembla d’entrada que ha de
ser la novel·la d’un lloc abolit i de
les històries que s’hi explicaven,
però que es converteix de seguida
en la novel·la d’uns personatges
que entre tots conjuren un clima
moral. Amb una escriptura senso-
rial i matèrica, i un fraseig que
s’ajusta als dictats de la memòria,
sense posar-se al servei de cap rigi-
desa ni cap mena d’esquematisme
estructural, Erra deixa i reprèn els
fils d’un ordit que fa la trama d’un
món que és alhora una ferida i el
testimoni d’una nova ruralitat glo-
bal, posturbana i postindustrial,
ancorada al costat de la carcanada
rovellada d’un tractor fòssil, entre
el desert de Mojave i el Lluçanès.

Cròniques del bar de carretera
MANEL OLLÉ

Se’n recorden d’allò de las hordas marxistas del temps
del franquisme? O d’Atila i les seves hordes, que ho
devastaven tot? Doncs ara tenim les hordes turistes
que, en comptes de cavalls i fones, en comptes de

banderes roges, falçs i martells, campen pel món en bermu-
des, samarretes i xancletes, armats de mòbils o càmeres
fotogràfiques i, sobretot, d’una suprema mala educació.
Passades les meravelloses pluges que la Moreneta ens ha
regalat aquests dies passats, han aparegut ja els exèrcits
destructors de la ciutat i la tranquil·litat urbana. Han arri-
bat les hordes turistes disposades a gaudir Gaudí i a fixar el
seu gaudi digitalment i així, de retorn als territoris nadius,
poder mostrar i demostrar que han estat a Barcelona amb
les imatges en què apareixen davant de La Pedrera, de la

Casa Batlló, la Sagrada Família o, els més atrevits, cavalcant
el drac o la salamandra o la sargantana o el que sigui del
Park Güell.

He llegit que l’Ajuntament pensa limitar el nombre d’en-
trades al parc, perquè l’erosió que sofreix és insostenible,
com diuen ara. Però amb això no n’hi ha prou. També
hauria de protegir l’entorn dels edificis de Gaudí i els edificis
mateixos, com ara el Palau Güell, o la Casa Batlló, o la
Pedrera, i ja no parlem de la Sagrada Família o el que en
queda, després de l’atemptat que està sofrint dia a dia,

segurament sense llicència municipal, amb el seu presumpte
acabament. Potser l’única cosa que ha fet l’Ajuntament per
Gaudí ha estat defensar el pas del TGV per sota el temple.
Ah! si aquella baluerna de mentida i mediocritat s’enso-
rrés... Però no tindrem tanta sort. La tècnica avui és podero-
sa i sòlida i la perdurabilitat de la màxima atracció del Parc
Temàtic barceloní està assegurada. De fet, apostant per la
Barcelona de la fama i el turisme, no s’ha fet altra cosa que
facilitar la destrucció d’allò que n’és el fonament. Quan es
convoquen les masses es convoca la destrucció.

I ja poden fer manifestos els nostres intel·lectuals. Paper
mullat i lletra morta. Ara és una altra cosa la que domina,
no pas el seny i la cultura. No caldria que ho digués: el que
domina són els interessos de poder, els diners, la vida com a
espectacle. Això passa per damunt de tot. I més d’un dels
que fa anys es va posar en contra de la continuació del
temple de Gaudí, ara hi està a favor. Amb l’excusa que, per
la ciutat, la Sagrada Família és un actiu econòmic impor-
tant i que això és prioritari. I que tant és que el que es faci
sigui una ridícula caricatura. L’atracció ven, la matussera
mola expiatòria crida l’atenció i, per tant, per falsa que
sigui, per horrible que sigui, està del tot justificada. A qui li
importa la veritat i l’estètica?

Que vinguin, doncs, les hordes turistes, que sollin, que
petgin, que arrasin, que devastin. Potser els haurem d’agrair
que, a la llarga, abans de decidir de no tornar mai més, ens
deixin Barcelona neta de monuments i de glamour, apta per
a construir-hi una ciutat on poder viure.

COLLS I PUNYS

Les hordes
turistes
NARCÍS COMADIRA

El vell motel de carretera de la pel·lícula Bagdad Cafè.
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