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La bona literatura autobio-
gràfica resol calladament
els bucles de la representa-
ció, de tal manera que

l’al·luvió de descripcions de llocs,
viatges, experiències, persones, ava-
tars i emocions no és només la ma-
tèria primera amb què l’escriptor
basteix el discurs sinó la seva inevi-
table forma d’existir. Amb el dieta-
ri Tractat de geografia, obra gua-
nyadora del Premi Marian Vayre-
da 2008, l’editor, crític literari i es-
criptor Isidor Cònsul (Bellpuig,
1948), no tan sols reelabora per es-
crit unes vivències sinó que revela
un mode d’existir penetrat pel gen
de la literatura. El llibre s’estructu-
ra en dues parts ben diferenciades:
‘Petita terra’ i ‘Cor meu, el món’.
A la primera part Cònsul evoca la
seva geografia vital immediata: les
persones, els noms, els paisatges i
els llocs que el constitueixen. Sota
el to contingut d’un llenguatge na-
tural i alhora exuberant, l’autor re-
lata un cúmul de vicissituds que

ens acosten a la vida del país. Els
capítols dedicats als pares i a la
infantesa i joventut de l’autor ens
ofereixen una idea molt clara de les
dificultats que patia el món rural
d’aquest país entre els anys cin-
quanta i setanta del segle passat. A
través d’imatges vívides Cònsul sin-
tetitza les penúries materials i polí-
tiques que assetjaven la població.
Però al mateix temps contrapunta
aquest panorama miseriós amb el
pragmatisme, l’humor, les llums
culturals i el redoblat sentit de pro-
tecció que adquirien la família i els
amics enmig de l’ambient sòrdid
de la dictadura. En un canemàs
molt ben travat es mesclen finíssi-
mes descripcions paisatgístiques
(de la Segarra, de la Plana d’Urgell
o dels Pirineus) amb els records
que sollen les diverses etapes de la
vida de l’autor: la mort del pare, el
desgraciat incendi d’uns quants mi-
lers de bales de palla que significa-
ven el manteniment de l’equilibri
de la fràgil economia familiar, la
matança del porc, els anys d’estu-
diant, la coneixença de la dona que
acabaria essent la seva esposa, la
visita al cementiri familiar... A la
segona part del llibre l’autor relata

alguns dels seus viatges a diversos
indrets del planeta. Són descripci-
ons sempre tamisades per referèn-
cies literàries. Fins al punt que la
literatura i la memòria queden ane-
llades en una exultant celebració
de les simetries: Verdaguer,
Amikhai, Jorge Manrique,
Montserrat Roig, Puixkin, Petrar-
ca, Octavio Paz, Ovidi, Chomsky,
o Frida Kalho són les figures que
propicien aquesta màgia que els an-
tics grecs van batejar amb el nom
d’anagnòrisi, és a dir, el (re)coneixe-
ment d’un lloc o d’un fet gràcies al
testimoni que una altra persona
ofereix. A través d’ells, conscient
que la realitat és sempre una conti-
nuïtat espiritual i narrativa, Còn-
sul s’endinsa en l’espai físic que les
literatures d’aquests escriptors po-
blen: Nova York, Israel, Ucles,
Sant Petersburg, Itàlia, Mèxic... És
una sàvia forma de recurrència: la
literatura representa un sistema
d’aprehensió de la realitat. Solda-
des per la riquesa lèxica i estilísti-
ca, per una reflexió vitalista sobre
la mort i per la irrigació constant
entre vida i literatura, les dues
parts d’aquesta obra constitueixen
un capital humà, estètic i literari.

Quan penso, sempre amb inevitable melangia, en els pro-
pòsits prou explícits de l’anomenat Pla Bolonya, m’ad-
miro que els suposats savis que van reunir-se en aquella
ciutat italiana, seu de la primera universitat d’Europa
plenament organitzada, no pensessin que, posats a fer

una reforma cabdal de les nostres doctes institucions, podia
posar-se damunt la taula la possibilitat —hagués estat això, si
res més no— que de totes les universitats de la Unió sortissin
professionals d’allò que fos —qui sap, al capdavall, en què
treballarà un home o una dona, abans de la fi del temps—, però
tots bons coneixedors de les quatre coses que podrien donar
Sentit a la suposada unitat del nostre continent: no pas els
euros o els negocis, paraula molt mal vista a Roma —elements
que, de fet, potser són l’única cosa que avui assenyala i preserva
un cert lloc comú en el continent—, sinó altres matèries, ja
tangibles ja intangibles: un bon coneixement de les llengües
clàssiques, l’estudi de les dues grans tradicions que van forjar
tota la història de les nostres lletres fins a la meitat del segle XX
—la tradició bíblica, el llegat literari de Grècia i Roma, i, per
escreix, la tradició literària en general, la de tothom i la de
molts de segles, entre els apòcrifs llibres de Moisès i d’Homer i
els més “autoritzats” llibres dels grans autors del segle en què
vam néixer quasi tots—, i amb ella, és clar, aquells que més
ensenyen: Agustí i Ambròs, Dante i Petrarca, Cervantes i Sha-
kespeare, Diderot i Goethe, Hölderlin i Leopardi, Jane Austen i
Tolstói. Una reforma universitària es pot fer de més d’una
manera, i vet aquí que la que sembla que prosperarà —en bona
mesura per a comoditat i satisfacció dels mateixos estudiants,
especialment els de ciències i de tècniques— només té a veure
amb una cosa tan elemental com els diners i amb una fal·làcia
plenament demostrada, és a dir, el mite del progrés. No sé si val
la pena trencar-se les banyes pel futur; sembla més productiu
(en tots els sentits, llevat el sentit pecuniari) trencar-se-les pel
passat: vet aquí una visió retrospectiva de la idea de progrés que
ha tingut defensors de tanta altura com Walter Benjamin: no
penséssiu que parlo des de la hybris o de la follia.

Tot això m’ha vingut el cap en llegir només les primeres cent
pàgines d’un llibre que puc considerar, a pesar d’una lectura
parcial, notabilíssim i esperançador: Introducció a la Ilíada. Ho-

mer, entre la història i la
llegenda, de Jaume Pòr-
tulas, Barcelona, Funda-
ció Bernat Metge, 2008.
Si a aquest llibre li su-
meu l’edició de La Ilía-
da a càrrec de Francesc
J. Cuartero i Monsterrat
Ros que la mateixa Ber-
nat Metge ens anuncia,

llavors hem d’afirmar que la indústria editorial catalana no haurà
produït res de més gran excel·lència després que Carles Riba va
donar per acabada la seva definitiva versió de L’Odissea, l’any
1953.

Pòrtulas, que és un dels homes més savis de la ciutat, s’ha
passat decennis estudiant Homer —potser en un gest de volgut
complement del que va fer Riba, que veia L’Odissea més compassi-
va i pietosa que la brutal Il·íada, en què Príam plora suplicant la
recuperació del cos del seu fill, Hèctor, mentre Aquil·les plora la
mort de Pàtrocle, el seu company armat—, i ara destil·la tot el seu
saber (o una part d’aquest saber, el que es troba més vinculat a la
història i a la filologia; la part exegètica i hermenèutica vindrà més
endavant) en aquesta magnífica Introducció, destinada a convertir-
se en una sòlida i perdurable aportació catalana als estudis
homèrics, o sobre l’enrevessada qüestió d’Homer i l’autoria o el
context d’aquells dos grans poemes èpics en hexàmetres.

És bell arribar a la conclusió —totes són provisionals, en
aquest camp— que tant La Ilíada com L’Odissea són poemes
d’origen desconegut i espars, oral sens dubte, possiblement vincu-
lats a la revifalla de les ciutats gregues a l’Època Arcaica, amb
presència d’una trama central, la guerra de Troia, que potser ni
tan sols va tenir lloc: cap de les ciutats que els arqueòlegs han
descobert a la Tròada demostren que aquests dos poemes estiguin
basats en cap guerra històricament esdevinguda. Més aviat hem de
pensar, com ho fa Pòrtulas, que aquesta llegenda (aquest mite) va
servir els aedes de l’antigor grega (qui sap a partir de quin mo-
ment, i fins al moment que l’escriptura la va poder afermar, entre
els segles VI i II aC) per edificar un llegendari que, des del lloc tan
eficaç d’una humana fantasia aparellada amb l’autoritat dels déus,
va permetre a aquestes noves polis crear-se un ideal suficient per
mantenir els bons costums en l’ordre públic, però també en les
coses més menudes de la vida quotidiana: “Segons el nostre parer,
els poemes homèrics no són, fonamentalment, ni una supervivèn-
cia micènica ni tampoc un producte generat per l’Edat Fosca, per
bé que vehiculin força records, ecos, reminiscències i supervivèn-
cies d’ambdues èpoques. Aquesta poesia constitueix el primer
resultat, esclatant, de la cristal·lització de la forma més pròpia-
ment grega d’organitzar la convivència en societat: la polis o
ciutat-estat”.

Si el lector rellegeix ara, a la llum d’aquest gran llibre, les dues
epopeies del suposat Homer, segur que pensarà que tal vegada la
lectura d’aquests textos, i els que després van generar, resultarien
més útils, per crear a Europa un espai universitari únic, que voler
convertir aquesta gran ciutat-Estat en la seu d’un frívol intercanvi
de mercaderies.

LLUÍS MUNTADA

ELS VOSTRES CLÀSSICS

L’Homer de Pòrtulas
JORDI LLOVET

Aliança entre vida i literatura

Isidor Cònsul fa fines descripcions dels Pirineus, la Segarra o la Plana d’Urgell, en el seu Tractat de geografia. / MIKAEL HELSING

Què vol dir ser
contemporani?
Giorgio Agamben
Arcàdia
68 pàgines. 11 euros

Un dels efectes “perversos”
de l’èxit de la nova manera
d’entendre la tasca crítica
que van aportar els “mes-

tres de la sospita” (Marx, Nietzsche i
Freud), en posar èmfasi sobretot en
els interessos inconfessables darrere
les idees o els valors dominants, ha
estat el de menystenir formes més
tradicionals, però no per això menys
necessàries, de crítica, com la denún-
cia d’incoherències en el discurs o de
manca de correspondència amb els
fets d’allò que s’afirma. Fins i tot en
alguns pensadors contemporanis es
vol presentar com a mèrit que, tot
jugant amb paradoxes, es recorri a
simples contradiccions, o que sovint
no se sàpiga exactament de què s’es-
tà parlant. I el brillant discurs
d’Agamben (Roma, 1942) no es tro-
ba exempt d’aquests perills.

Tot prolongant línies encetades
per M. Foucault o W. Benjamin, el
pensador italià es distingeix per la
recerca d’aquells “dispositius” que,

sense ser-ne habitualment cons-
cients, condicionen la manera de viu-
re i d’entendre la nostra pròpia vida,
és a dir de “subjectivar-nos”. De fet,
l’article central i més extens dels tres
d’Agamben que aplega aquest llibre
està dedicat a matisar el sentit de la
noció de “dispositiu”, a partir d’una
concepció inicial com a “conjunt de
praxis, de sabers, de mesures i d’insti-
tucions l’objectiu dels quals és gestio-
nar, governar, controlar i orientar els
comportaments, els gestos i els pen-
saments de les persones en un sentit
que es pretén que sigui útil”.

Les disquisicions de l’autor al res-
pecte són molt suggerents, i crida es-
pecialment l’atenció la sorprenent
consideració que, en l’estadi actual
del capitalisme, els “dispositius” no-
més serveixen per controlar, sense ge-
nerar subjectivitat. Així, per exem-
ple, “qui es deixa capturar en el dis-
positiu telèfon mòbil (...) no adqui-
reix, per aquest fet, una nova subjec-
tivitat, sinó només un número a tra-
vés del qual, si s’escau, pot ser con-
trolat”. Com si s’enyorés, en aquest
sentit, formes socials anteriors. I és
que no es pot tenir tot: la dona
borratxa i el vi al bot. No es pot
pretendre recórrer, com la tradició

marxista, a la noció de “control ideo-
lògic”, que pressuposa que hi ha una
Veritat (que s’amaga) o uns Subjec-
tes (que enganyen o són enganyats), i
alhora a la noció de “dispositiu”, en
què es dissolen les responsabilitats
en un totum revolutum, en el qual el
problema deixa de ser el de saber
què és un efecte del poder, i passar a
ser més aviat el de saber què no ho
seria. Una homogeneïtzació que
equipara, tal com fa sovint Agam-
ben, un camp de concentració amb
un sistema democràtic, tot desacti-
vant qualsevol lluita política clara i
contundent, en recrear-se en l’esbós
de comunitats alternatives d’ordre
pseudomístic.

El rigor i la claredat sembla re-
servar-se només a l’hora d’explicar
l’origen i l’evolució de certs concep-
tes (el treball d’Agamben en aquest
sentit és admirable en relació a no-
cions com “sagrat” o “profà”). I
cal lamentar que el que es té per
virtut en el terreny filològic, es con-
sideri un demèrit en l’ordre polític,
tot privilegiant la manca de concre-
ció i l’allunyament de la realitat tan-
gible, el que fa que s’acabi conver-
gint amb l’espiritualisme més tro-
nat.

El poder omnipresent
PERE SABORIT

“La lectura d’Homer faria
un gran servei

a la unitat europea”
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Èpica i romanticisme
a la Rússia del XVI
Edicions 3 i 4 recupera un títol de
Nikolai Gogol escrit el 1840 que
representa una raresa en el con-
junt de l’obra del gran escriptor
rus. Es tracta d’una narració èpi-
ca i alhora romàntica que ens transporta al segle
XVI, en un temps en què Rússia era devastada per
les guerres, i explica les formes de vida dels cosacs
ucraïnesos. El sentit de l’honor, la força i el coratge
fan del protagonista, Taras Bulba, un autèntic he-
roi. La traducció és de Reyes Garcia i Teresa Cama-
ñes, autores també de la introducció, les propostes
didàctiques i el glossari amb què s’acompanya
aquesta edició.

Taras Bulba. Nikolai Gogol. Edicions 3 i 4. 173
pàgines. 12 euros

Montserrat Caballé,
una vida d’èxits
Roger Alier, professor d’Història
de la Música i especialista en el
món operístic, és un gran coneixe-
dor i admirador de la soprano
catalana Montserrat Caballé, de
qui en ressegueix en aquesta bio-

grafia la seva prolífica vida artística i en destaca
la seva personalitat “molt propera i humil”. Un
títol imprescindible per als amants de l’òpera i els
seguidors d’una de les sopranos més reconegudes
de l’escena operística internacional.

Montserrat Caballé. Roger Alier. L’Arca. 252 pà-
gines. 19 euros

Reflexions d’un
repartidor de sort
Conegut com “l’home que ha
repartit més sort del món”, el
propietari de la famosa admi-
nistració de loteria La Bruixa
d’Or, de Sort, reflexiona en
aquest llibre sobre la il·lusió,
el desig, l’enveja, el triomf....
conceptes relacionats d’algu-
na manera amb la sort. A través de les seves reflexi-
ons, Xavier Gabriel ofereix la seva visió del món i
de la vida i es mostra com un emprenedor polifacè-
tic i transgressor.

Les 13 claus de la sort. Xavier Gabriel. Ara Lli-
bres. 118 pàgines. 16 euros

Catalunya: un
itinerari fotogràfic
Impactants imatges de reconeguts
fotògrafs com Jordi Puig, Oriol
Alamany o Ricard Pla, entre mol-
ts d’altres, i la prosa acurada del
periodista i escriptor Sebastià
Roig, s’uneixen en aquest volum

per oferir un itinerari pel paisatge, l’art, els cos-
tums i les formes de vida de Catalunya. En una
edició de luxe, el llibre es presenta amb el text en
català, castellà i anglès.

Catalunya! Sebastià Roig. Fotografies: diversos
autors. Triangle Postals. 455 pàgines. 48 euros.

Moments feliços /
La núvia d’Europa
Oriol Izquierdo / Carles Torner
Edicions 62
93 pàg. 15 euros / 195 pàg. 15 euros

Units generacionalment
—tos dos són nascuts a
Barcelona el 1963—,
Oriol Izquierdo i Carles

Torner ho estan també per una si-
milar posició davant la vida. Escrip-
tors, intel·lectuals, gestors cultu-
rals, pertanyen a una generació con-
vençuda de la bondat de l’esforç,
dels beneficis de la cultura, dels
rèdits de la paraula i, a més, com-
parteixen, si més no en part, un
suau ecumenisme en el que la fe
posa un tint de valentia i d’estoïcis-
me en els judicis sobre la vida i
sobre la literatura. Aquests trets co-
muns poden fer que els lectors
veiem, en els seus nous llibres, un
horitzó similar i amable (per “ama-
ble” vull dir que no és imposat ni
combatiu), que ens reclama de pen-
sar altre cop, des del particularisme
de l’individu o des de la reflexió
social i política, algunes de les for-
mes de l’ètica.

El llibre de Torner, La núvia
d’Europa, ja avança, des del títol,
els paisatges i les preocupacions de
l’autor, sempre espectador amatent
de la situació del món i de les re-
flexions que sovint li provoquen els
seus contactes, lectures o reflexions
amb, o a partir de, les dels
intel·lectuals d’arreu. I això gràcies
a uns contactes que hem d’enten-
dre com una extensió natural de
l’important treball que l’autor ha
dut a terme al si del PEN i, els
darrers anys, des de l’Institut Ra-
mon Llull. Anna Politkòvskaia,
Yael Langella, Joseph Brodsky, Pe-
dro Tamen, David Grossman, Za-
gajevsky, Milosz... o indrets com
Frankfurt i Sarajevo són noms que
apareixen com a referents o excuses
dels poemes. En uns casos a través
de composicions que els són dedica-
des explícitament per la relació per-
sonal de Torner amb aquestes per-
sones (Politkòvskaia, Langella), en
d’altres perquè els poemes són res-
postes, inspiracions, versions o tra-
duccions derivades d’aquells au-
tors o indrets. L’origen d’aquests
diàlegs no condiciona en absolut,
però, la forma, que més aviat busca
alguna provatura d’impacte, la de-
núncia o l’explicitació de la relació
que ha estat colpidora o que s’ha
vist interrompuda. A destacar, pel
seu agosarament dins del deliberat
mimetisme, la ‘Marxa nupcial per
a una difunta’ en què Torner copia

la pauta del famós poema avant-
guardista de Salvat-Papasseit ‘Mar-
xa nupcial’ per afegir el seu testimo-
ni de primera mà a les sospites de la
culpabilitat del govern Putin en l’as-
sassinat de Politkòvskaia. També
al poema ‘Rut desvetllada’, dedicat
a Maria Mercè Marçal, el to discur-
siu vol exposar de manera clara la
funció de la “veu que vol retre ho-
menatge”, una funció que és, alho-

ra, individual i pública. Els poemes
‘Baula’, dedicat a Jordi Sarsanedas,
o ‘Destraduir Europa’, de caràcter
més programàtic, van també ad-
quirint aquest subtil to de discurs
intel·lectual, especiat amb imatges
personals, que situa la poesia de
Torner en un camp clarament com-
promès, ètic. Però, com a lector, no
estic segur que aquests siguin els
poemes més eficaços, en tant que
artefactes literaris, del llibre; per a
mi, la gran sorpresa de La núvia
d’Europa són ‘Divisa’ i ‘Devora en-
llà’, on apareix bé una rima fluïda i
enjogassada o bé una deconstruc-
ció sintàctica brillant i reeixida.

Moments feliços, d’Izquierdo,
adopta un punt de vista (d’autor)
diametralment oposat: la reflexió
en veu alta de Torner ha esdevin-
gut ara una sèrie de papers perso-
nals. Amb la repetició, sovint amb
una puntuació escassa, amb un to
que escoltem repetit en veu baixa,
la major part dels poemes d’Iz-
quierdo demanen de ser llegits sen-
se massa publicitat. Per dues raons
fonamentals: o per poder subrat-
llar-ne millor la ironia i el distancia-
ment o per donar acollida a una
forma lírica d’exterioritzar la pre-
ocupació o el dolor personal. Divi-
dit en quatre parts, Moments fe-
liços dirigeix una mirada profunda
al món, ironitza sobre aquest, es
reclou en la intimitat i acaba per
cercar en l’escriptura alguna per-
manència del dol per la filla morta.
El to de les quatre parts és, però,
reconeixible com una unitat de veu
que s’amara d’escepticisme i de
dubte fins i tot en la fe: un “esperar
i esperar que arribi l’hora, si arri-
ba”. Entre la visió desencisada de
la primera part (“cada nit és més
llarg | aquest camí de sempre”) i la
ironia empeltada de Pere Quart de
la segona només hi ha el to amb
què l’escriptor s’enfronta al món;
un poema divertit com ‘L’estiu a la
platja’ acaba referint-se al “món
que entre tots construïm | i que
tant ens desagrada”, un salt hàbil
que també trobem a ‘Vestien pells’.
Els poemes més intimistes de la ter-
cera part recorden la fugacitat, la
bellesa, allò que momentàniament
assacia “la set de tant endins”. I a
la quarta part hi trobem alguns
dels poemes més colpidors del lli-
bre per la força i l’exigència de la
modèstia que la veu s’imposa en
parlar de la mort, una exigència
moral que demana, a parts iguals,
coratge i renúncia.Dos llibres que
són dos exercicis d’ètica, pública i
privada, en uns temps que no ens
hi tenen massa avesats.

Sóc a París aquest final de novembre. Uns dies frígids,
grisos i humits, amb guspireig d’aiguaneu, a estones.
Tot París està ja guarnit per les festes de Nadal. Els
Champs Elisées, amb l’escorça dels arbres folrada de

llumenetes blavisses. Troncs i bona part de les branques.
També l’alcalde, el senyor Delanoë, ha guarnit l’Hotel de
Ville, i hi ha instal·lat tot de llumenetes també blavoses, però
aquestes es mouen, sembla que corren damunt dels grans
teulats negres de l’Ajuntament com guspires movedisses
d’un foc fred. Llàstima que no escriguis en francès, penso,
perquè se m’acut una frase magnífica per titular un paper:
Les étincelles de la laïcité. Traduïda, no funciona pas tan bé.
És evident que “les guspires de la laïcitat”, sense les
al·literacions, sense el so de la ce repetit en els dos substan-
tius, és tota una altra cosa. Ah, la forma! Però és això, l’estat
més laic juga als esclats bellugadissos de la tendresa pel

naixement d’un nen. I juga al comerç, no ens enganyem, que
se li ha arrapat com una pellerida en una roca. Al comerç,
també, de les nostàlgies i la sentimentalitat.

Al costat de Saint Sulpice, hi ha un botigueta on venen
figures de pessebre, santons, en diuen. Són lletges i de plàstic.
No hi ha ningú comprant ni badant. En canvi, a la pastisse-
ria de Pierre Hermé, a la rue Bonaparte, tocant a la plaça, hi
ha cua al carrer. Volia entrar-hi a comprar el millor crois-
sant de París però desisteixo. Hi entro a fer una ullada, i els

veig, allà, en una safata, rossos, grassonets, dodus. Una de les
coses que m’ha sorprès aquesta vegada a París són les cues a
les pastisseries. No m’hi havia fixat mai. A la rue Jacob,
darrere Saint Germain des Prés, fent cantonada amb la rue
Bonaparte, hi ha Ladurée, una pastisseria de llarga tradició.
La preferida de la mare de Proust, tot i que ella comprava a
l’establiment de la rue Royale. També hi ha cua. Però aquí,
observo, és per comprar macarons. Tothom compra maca-
rons. Sembla que París hagi descobert, de cop, els macarons.
Són deliciosos, és clar. Tant els de cafè com els de xocolata, els
de festuc com els de gerd. Aquesta minúscula mena d’entre-
pans de merenga torrada, amb massapà i el que toqui. Com
que no tenim ganes de fer cua per quatre macarons, passem de
llarg i, més avall, en direcció a la rue de l’Université, ens
trobem amb una altra pastisseria plena de macarons i amb
poca gent. És la botiga de Pascal Caffet, meilleur ouvrier de
France, champion du monde. Una mena d’Oriol Balaguer fran-
cès, penso. I sí, fa uns macarons deliciosos.

No hi ha com badoquejar per París. Flâner. Deixar-se
portar per qualsevol reclam, per unes figures de pessebre,
per un croissant, per uns fràgils i delicats macarons. És clar
que per això és convenient haver carregat el cos de combusti-
ble. Contra la fred de París, una bona choucroute, al Chai de
l’Abbaye, per exemple, o chez Lipp, que queda més glamu-
rós i literari. Badoquejar per París, tornar-se guspireta de la
paradoxal laïcitat nadalenca.

COLLS I PUNYS

Badoquejant
NARCÍS COMADIRA

Formes de l’ètica
FRANCESC PARCERISAS

Oriol Izquierdo (a dalt) i Carles Tor-
ner. / CARMEN SECANELLA

LA REBOTIGA
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