
Euskadi, crònica d’una
desesperança
Antoni Segura
L’Avenç
319 pàgines. 22 euros

Estructura i conjuntura, heus
aquí dos conceptes que s’ali-
menten i depenen l’un de l’al-
tre; conceptes d’altra banda

imprescindibles per analitzar un fe-
nomen de llarg recorregut com l’ano-
menat conflicte basc, ben retratat du-
rant anys per l’Antoni Batista. El Ca-
tedràtic d’Història Contemporània
de la UB Antoni Segura (Barcelona,
1952), n’agafa el relleu analític amb
un caramel —amargant, tot s’ha de
dir, per les conseqüències— com és
el darrer i malaurat procés de pau a
Euskadi. I aquest és el leiv motiv
d’Euskadi, crònica d’una desespe-
rança, per molt que sembli que ja
s’hagi dit tot sobre la qüestió basca.
Doncs sí, però no. Calia endreçar,
emmarcar, i destriar el gra de la palla
de tanta informació emesa des de les
capçaleres dels diaris, en especial els
que tenien un accés privilegiat a la
informació —des de Gara i fins a EL
PAÍS. I és aquest l’interès d’un llibre
farcit de sucoses dades que situa els
principals actors i coordenades per

entendre com i per què el darrer pro-
cés de pau se n’ha anat en orris, preci-
sament quan tothom, i aquest és el
drama, creia que aquesta era la bo-
na. Amb una resumida introducció
de cinc capítols sobre els darrers in-
tents de normalització política, l’au-
tor ens situa al moll de l’os de la
qüestió del darrer procés: una estruc-
tura favorable —exemple força
reeixit a Irlanda, important pressió
policial a ETA i trencament de la
peixera del moviment socio-polític
abertzale— amb una conjuntura
que s’havia d’aprofitar —pujada al
poder sobtat del PSOE el 2004. I el
més important, amb líders disposats
—Zapatero, Ibarretxe, Otegi,
Urrutikoetxea— i uns actors, a prio-
ri secundaris, però en realitat fona-
mentals, amb capacitat i coneixe-
ment per posar-ne les bases metodo-
lògiques.

En la tria i descripció de la tasca
d’aquests actors es destaca la fona-
mental tasca feta per l’església basca,
així com la capacitat analítica del pre-
sident del PSE basc, Jesús Eguigu-
ren, que situa la problemàtica des
d’un punt de vista procedimental, de
consens en les bases del joc
—democràtiques, amb capacitat per
decidir— que puguin ser acceptades

per tots. I aquí és on es troba amb
l’esquerra abertzale civil, delerosa de
fer política —això sí, tal i com
l’entén— sense les interferències ar-
mades que tant la condicionen. A
partir d’aquí, es descriuen les múlti-
ples reunions, la construcció minu-
ciosa i multilateral del procés, les cir-
cumstàncies que el van entorpir, i fi-
nalment les converses de Loiola, on
ETA endureix la seva posició, por-
tant el procés a una paràlisi que serà
definitiva amb l’atemptat de Barajas.
Un perquè del final mostrat amb un
variat ventall d’interpretacions, amb
aportacions poc conegudes com la
del politòleg Mario Zubiaga —“el
més important en un procés és con-
vèncer els teus”— o l’historiador An-
der Gurrutxaga amb la teoria de la
implosió segons la qual ETA estaria
en fase terminal. En definitiva, un
procés que començà pensat com una
partida de mus —on les senyes entre
jugadors són part fonamental— per
acabar jugant al set i mig, on l’Estat
es va quedar curt i ETA es passà de
llarg. En tot cas, com diu Segura:
“certament, no s’havia pagat un preu
polític per la pau, però se seguiria
pagant un preu massa alt per la no
pau”. I això és, com bé diu el títol,
d’una desesperança que fa feredat.

No totes les històries d’Odisseu són una “odissea”, però
la que va protagonitzar Carles Riba a l’entorn d’aquest
poema èpic ho és força: va fer una primera traducció
del poema, en vers, l’any 1919, es va passar trenta anys

corregint-la per oferir-ne una altra (1948, 1953), i, en algun
moment de la seva vida, potser cap al final, va redactar una
versió per a nois i noies dels avatars d’Ulisses, entre la guerra de
Troia i el retorn a Ítaca, que va quedar inèdita a la seu d’Edicions
Proa. Aquesta editorial va rescatar-la l’any 1986, i en va sortir un
llibre curiós, en què figura que Ulisses no va patir l’exili vigilat (i
amorosit!) per Calipso, dada simptomàtica que em fa pensar que
aquesta adaptació va ser escrita després de la nostra guerra civil.

El llenguatge d’aquesta adaptació era envitricollat —com ho
és el lèxic de Carles Riba de cap a cap de la seva obra—, i l’editor
va veure’s obligat a subratllar termes de difícil comprensió per
als joves d’aquella generació, com ara “aspriva”, “ventura”,
“moltons”, “destriar”, “escull”, “àpats” o “herald”, cosa que ens
dóna idea de l’escàs català que se sabia en aquell moment. Ara
encara se’n deu saber menys, perquè l’editorial Vicens-Vives ha
presentat recentment uns Mites grecs, d’una autora tirant a cursi
que es diu Maria Angelidou (Barcelona, 2008), que fa el mateix
que ja havia fet Proa, però, més enllà, se sent obligada a aclarir
termes com “sarró” i “falç” (¿és que ja no queden caçadors ni
pagesos, a Catalunya?) i, el que és pitjor, “delirar” o “sacrilegi”.
Si el desconeixement juvenil de la llengua catalana ha progressat
a tal velocitat només en vint-i-dos anys, llavors sembla que arriba-
rà un dia que, en un llibre per a adolescents, s’hi haurà d’afegir
un glossari en el qual s’expliqui què vol dir, en català, “arbre”,
“cadira” o “cardar” (la llana, s’entén).

A diferència d’aquestes extravagàncies, ara la casa edito-
rial Combel (Barcelona, 2008) presenta, per a un públic igual-
ment juvenil —¿no ho serem tots? ¿no va escriure Plató que
els grecs es trobaven sempre a la minyonia; i no som nosaltres,
per ventura, fills indirectes seus, lleugerament embastar-
dits?—, una adaptació modèlica de L’Odissea d’Homer, a
càrrec d’Albert Jané, només indirectament deutora de Carles

Riba, i amb unes
il·lustracions de Pep
Montserrat, extraor-
dinàries, d’allò millor
que s’ha vist als darrers
anys a la il·luminació
catalana. No me’l va
pas enviar l’editorial,
no us penséssiu; me’l
vaig comprar a la llibre-

ria, de tant com em va agradar: me’n vaig fer dinou eurells.
Albert Jané —Carles Miralles m’ho va recordar, ell que fa de

prologuista a aquesta obra que comentem avui— és aquell home
savi i discret que, quan la meva generació estudiava, d’amagato-
tis, llengua catalana al CICF amb els amics Jordi Mir i Joan
Triadú, entre d’altres (em sembla que també hi havia el menut
Eduard Artells, que diuen que va morir d’un disgust que va
causar-li Terenci Moix perquè aquell li va censurar l’hipocorístic
“Montse” i va posar-hi “Montserrat”, no fos cas que la Morene-
ta ens enviés un llamp com els de Zeus), va redactar una gramàti-
ca catalana, d’un exemplar didactisme, que es deia Signe. Tots la
guardem com una relíquia en un prestatge.

Jané podria haver eliminat l’episodi de l’exili d’Ogígia (¿qui
sap si no era l’actual illa de Perejil, davant la costa marroquina,
famosa per una ocupació pseudomilitar que no va tenir res
d’heroica, sinó de còmic, ara fa pocs anys?), i podria haver
presentat els fets amb aquelles anticipacions i postergacions que
són pròpies de L’Odissea tal com la coneixem canònicament des
de la iniciativa de Pisístrat, al segle VI: fins en aquell moment
(quan l’alfabet i l’escriptura grega ja van estar plenament assegu-
rats), com és sabut, els poemes d’Homer, i tots els que no ens han
pervingut, eren recitats en espais públics, en dos o tres dies,
generalment seguits, per a delectança d’un poble que en tenia
prou amb les oïdes per assabentar-se d’una història i unes llegen-
des (mythoi) que, d’altra banda, ja sabia per pura tradició igual-
ment oral; imatges, ja les porta la literatura, ella mateixa: només
cal afigurar-se-les.

Jané no hi estalvia una certa complexitat sintàctica
—contra tant de didactisme exagerat que hem vist: ¿que pot-
ser hem de considerar els nostres adolescents com uns analfa-
bets irredimibles?—, i es veu en un paràgraf com aquest: “I
quan s’esqueia ja l’any que feia vuit de l’arribada del noble
Ulisses a l’illa de Calipso, la divina Atena, la deessa de la força
i del seny, que sempre havia parlat a favor d’Ulisses, per qui
sentia una predilecció especial i de qui es considerava protecto-
ra, aprofitant que el déu Posidó, que tenia un ressentiment
constant contra Ulisses perquè havia privat de la vista el seu
fill Polifem, se n’havia anat a participar en un sacrifici ritual a
la llunyana terra dels etíops, va tornar a implorar a Zeus, el
pare de tots els déus, que decidís la tornada d’Ulisses al seu
país”. La sintaxi hi és complexa, però perfecta; més complicat
és Ciceró. Si algú deia que això és massa enrevessat per a un
jove dels nostres dies, d’aquests que escriuen un llenguatge
sintètic i marcià als SMS del mòbils, hom diria: al cap i a la fi,
els professors bé són en una aula per a alguna cosa! ¿O no?

RICARD VILAREGUT

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Una ‘Odissea’
per als joves

JORDI LLOVET

El procés del set i mig

Segura analitza el darrer procés de pau a Euskadi, paralitzat després de l’atemptat d’ETA a Barajas. / CLAUDIO ÁLVAREZ

Dietari de lectures.
Literatura i postmodernitat
(2005-2007)
Jordi Julià
Pagès (Premi d’Assaig Literari
Sant Miquel d’Engolaters 2007)
264 pàgines. 20 euros

És ben certa la inexactitud del
títol —perquè no es tracta
d’un dietari— i és ben certa
també la vaga aproximació

d’aquest llibre a la matèria que enun-
cia el subtítol, Literatura i postmoder-
nitat. De fet, el més exacte de tot és
el parèntesi numèric, perquè els lli-
bres que ocupen l’autor tenen la seva
primera publicació en català entre el
2005 i el 2007, ara mateix. I això,
paradoxalment, és el que importa
d’aquest llibre, entre d’altres coses
perquè corregeix la propensió un pèl
oxidada dels savis de la tribu a propò-
sit del sistema cultural i del sistema
literari en particular. Si haguéssim
de fer cas de l’amic Jordi Llovet o
l’amic Félix de Azúa, el present de-
crèpit de les humanitats aboca sense
remei a la catàstrofe o la pura de-
saparició sota les runes de la
intel·ligència llegendària.

Però és un miratge: Enric Sòria,

Pere Ballart o Xavier Pla són tres
noms d’assagistes literaris en català
de més de quaranta anys que han fet
molt bones coses, i Jordi Amat o
Jordi Julià són dos nanos d’una mi-
ca més de trenta que ja han deixat
anar uns quants volums de prosa
assagística reflexiva, viva i pertinent.

El cas de Julià és inequívoca-
ment vocacional, i aquest llibre té
tot el que el lector vulgui concedir-li
d’autobiografia intel·lectual feta lli-
bre a llibre i autor a autor. Però
vocació de veritat i no lligada a la
llengua o la pàtria: Julià és lector de
literatura catalana i de qualsevol al-
tre lloc, es reconeix a l’estirp que
barreja Josep Pla i Joan Fuster —i
Pere Ballart i Enric Sòria—, se sap
fill d’una tradició de lectura i inter-
pretació que entén la literatura com
a eina de coneixement i exigència.
Les seves meditacions no tenen ni
carrincloneria ni provincianisme, lle-
geix aixecant els ulls del text per sa-
ber on és, i aboca al text, en forma
reflexiva, de vegades confessional,
la vibració de la lectura i la interpre-
tació del món des de la literatura.
Per això el llibre no és el recull de les
lectures d’un professor al llarg de
dos anys sinó el que ell mateix dema-

na que llegim des del títol: un dietari
sense la pressa i la brevetat fragmen-
tària del dietari sinó amb la volun-
tat interpretativa i explicativa de l’as-
sagista que ha trobat en el format
obert del dietari un espai de medita-
ció a partir d’uns quants assumptes:
la poesia contemporània en català,
amb els seus noms populars i fres-
cos, com Joan Margarit, i els més
secrets però valuosos —com el pro-
pi Julià, Txema Martínez Inglés o
Carles Torner; fica el nas també al
gènere de moda a Europa, l’autofic-
ció, a casa i fora de casa, defuig el
vici tan usual a l’assagisme català de
citar o il·lustrar fenòmens amb au-
tors estrambòtics de les quimbam-
bes (quan els exemples poden triar-
se, com fa ell, de les lletres hispàni-
ques de la cantonada, com Vila-Ma-
tas o Cercas), tendeix a excursions
teòriques que evoquen els hàbits as-
sagístics de Joan Ferraté —de Geor-
ge Steiner a Agamben, de Valéry a
Lipotevsky—, i mai s’empatolla
amb metateories o cabòries d’expert
malaltís: la literatura i la lectura crí-
tica poden ser una pràctica civil i
ètica que importa com importa un
partit d’handbol, el sopar feliç dels
amics o l’esbojarrament al llit.

Llegir sense ànsia
JORDI GRÀCIA

“Una adaptació de
‘L’Odissea’ com mai

no s’havia vist”
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La nena detectiu del
centre comercial
La vintena d’editorials i agents literaris
que van rebutjar la primera novel·la de
Catherine O’Flynn de ben segur que
se’n penedeixen: El que vam perdre,
obra en la qual finalment va confiar
una petita editorial de Birmingham, no
para de rebre premis (entre ells el Costa
Award, el Galaxy British Book, finalista del Booker
Prize...) i encapçala de fa mesos les llistes de llibres més
venuts als EE UU i la Gran Bretanya. I ja se’n prepara la
versió cinematogràfica. Àcida i intel·ligent, l’obra narra
la història d’una nena òrfena i solitària que passa les
hores fent de detectiu en un gran centre comercial que
s’ha obert al seu barri.

El que vam perdre. Catherine O’Flynn (trad. Alexan-
dre Gombau). Columna. 283 pàgines. 17,50 euros.

El Goethe que va
captivar Joan Maragall
Joan Maragall, germanòfil com la resta
d’autors del modernisme català literari,
va aprendre l’alemany per poder llegir i
traduir Goethe, a qui admirava. De
l’Obra Completa de l’autor del Faust, el
poeta català va seleccionar i traduir els
tres-cents aforismes que s’inclouen en

aquest llibre, Pensaments de Goethe. Maragall el va publi-
car el 1910 dins la Biblioteca Popular L’Avenç. Tres i
Quatre recupera ara aquest llibre a la col·lecció Grans
Idees, que ha reeditat dues altres obres aforístiques cab-
dals: El llibre de saviesa, de Jaume I, i Lleures i sentèn-
cies, de Cristina de Suècia.

Pensaments de Goethe. Joan Maragall. Tres i Qua-
tre. 150 pàgines. 14,50 euros

Un teixit de camins
particulars
Un vell professor perseguit per una bella
fantasma que té sobre els genolls una
novel·la de John Steinbeck, un home que
no pot suportar la soledat dominical, un
malalt perdut en el blanc laberint an-
goixós i kafkià dels hospitals, un immi-
grant que sobreviu a la mar i a la clandestinitat, el perio-
dista de guerra que espera el tret que sap que no podrà
sentir... Són alguns dels protagonistes dels tretze relats
que inclou aquest volum on el periodista i poeta Lluís
Freixas confecciona un teixit de camins particulars.

Camins particulars. Lluís Freixas. Accent editorial.
140 pàgines. 15,50 euros

Els goigs, la paraula de
l’àngel
Els goigs, cants religiosos adreçats a Déu
a través de la paraula d’un àngel o la Ver-
ge, van néixer a final de l’Edat Mitjana i
encara avui es canten a moltes esglésies de
Catalunya. La romanista francesa Domi-
nique de Courcelles, traductora de Ra-

mon Llull i Ausiàs March al francès, ha realitzat un ex-
haustiu estudi sobre els goigs catalans, que considera com
un material clau en l’estudi del llenguatge religiós de la
humanitat. El volum reprodueix 44 goigs dels s. XVI al
XVIII. Traducció d’Helena Cots i edició d’Ignasi Moreta.

La paraula de l’àngel. Dominique de Courcelles.
Fragmenta. 423 pàgines. 29,50 euros

El silenci
Gaspar Hernàndez
Destino
(Premi Josep Pla)
224 pàgines. 20 euros

La casa de les belles adormi-
des, de Yasunari Kawaba-
ta, va d’unes joves que són
observades nues pels ho-

mes d’edat avançada que passen la
nit al seu costat sense tocar-les.
Gaspar Hernàndez (Sant Esteve
d’en Bas, 1971), en la seva primera
novel·la, El silenci, hi troba una
associació intel·ligent: la seva pro-
fessió de locutor radiofònic li per-
met reconèixer l’erotisme d’un cos
que sap present, però no el pot
tocar. El perfum, de Patrick Süs-
kind, va donar la volta al món per-
què va aconseguir que ens adonés-
sim de fins a quin punt l’olfacte
guia les accions humanes. La veu
també és aquest factor misteriós,
sempre present, però mai analit-
zat. El do d’una veu vellutada
obre les portes per parlar a cau
d’orella en les nits solitàries. Tot
aquest entrenament de conversa-
dor atent és ben visible. El relat és
una invocació d’un “tu” present,
confiat, imaginable.

Però amb aquest filet prim
d’una intuïció que ens podria ha-
ver donat una obra literària interes-
sant, s’acaba tot el que hi ha de
positiu a El silenci. L’autor vol
construir una relació amorosa que
vagi més enllà del plaer, vol salvar
vides, convertir-se en un superhe-
roi.

Hernàndez es proposa parlar
de la fase terminal del càncer, però
no patiu, no hi ha pas cap rastre de
decadència física en la novel·la. La
jove de pell de porcellana s’adorm
amb una mà sota el cap i l’únic en
què el narrador es fixa és en l’aixe-
lla ben depilada. Recordo la Roxa-
ne, protagonista d’una sèrie de tele-
visió, que el dia que anava de part
s’excusava per tenir les cames pelu-
des. La sèrie, però, volia fer riure,
mentre que aquesta novel·la ens
vol fer repensar el sentit de tota la
nostra existència, més enllà i tot
del nostre insignificant jo que viu
en la closca d’un cos massa fràgil.

Són inhòspits els hospitals on
enviem a morir els nostres vells i
malalts? Ho són sens dubte per-
què, tal com va dir un escriptor
austríac que va passar l’adolescèn-
cia abandonat al soterrani d’un sa-
natori com un cas per perdut, “tot
és ridícul si pensem en la mort”.
Quim Monzó, un dels pocs autors
realment valents, va tenir la força

d’entrar en una residència d’avis,
va vestir el pare amb roba de do-
na, li va pintar els llavis i li va po-
sar joies. És dur mirar la Descone-
guda a la cara, cal molt de coratge.
Proveu de llegir, si us plau, aquest
relat de Mil cretins després de l’ope-
ra prima d’Hernàndez —sobren
comentaris.

Adonar-se que som pols i torna-
rem a ser pols es pot fer davant del
cos del mestre en descomposició,
com fan els budistes o bé com els
catòlics el dimecres de cendra.
L’ascesi és un camí solitari, ardu,
que demana tota una vida. Rodo-
reda va veure de petita com els
monjos de la cartoixa de Montale-
gre cavaven la seva pròpia tomba,
dia a dia, en petits passos. Els ciuta-
dans de la seva apocalíptica La
mort i la primavera també són obli-
gats a visualitzar la mort, però per
mostrar que la mort no pot ser pas
l’objectiu de la vida.

Hernàndez, en canvi, cons-
trueix les seves promeses sobre l’en-
gany de tots els alquimistes: hi ha
una fórmula secreta que ens lliura-
rà de tots els mals. L’obscurantis-
me és pervers perquè, de fet, no-
més disfressa les velles regles que

permeten dominar els pobres
pàries per una elit. La jerarquia
queda intacta, la bella adormida
té ben après que “mai no podia
estar més elevada que el mestre.”
Paulo Coelho, per exemple, a Vero-
nica decideix morir, criminalitza el
suïcidi com un fet indigne. Hernàn-
dez encara va més lluny, si pel guru
brasiler només els desesperats mo-
ren perquè els falta la fe, ara resul-
ta que fins i tot un càncer ens mata
només perquè no hem estat espiri-
tualment prou ben entrenats per
superar-lo.

La gran novetat de les medita-
cions descrites a El Silenci potser
és que “un monjo pot resoldre un
koan mentre folla” i la revelació la
pot trobar a llocs “tan insospitats
com el vàter”. L’autor ha conver-
tit tota recerca de l’espiritualitat en
una píndola màgica que cal engo-
lir junt amb els llistats d’instruccio-
ns dels “manuals”. Però al narra-
dor la postura de lotus encara li fa
mal. No deu ser, doncs, pas tan
fàcil trobar el Camí. Pere Calders,
en un dels seus epigrames, diu:
“sembla mentida com les històries,
en passar d’Orient a Occident, per-
den cos i poesia.”

L’atzar ha reunit a Montjuïc, els mateixos dies, dos
pintors en certa manera parents. Joaquim Mir i Joa-
quín Sorolla. Un català i un valencià. I més o menys
coetanis. El valencià tenia deu anys més que el ca-

talà. Sorolla, ho confesso, mai no m’ha interessat gens. Mir,
només parcialment.

De tota manera, com que l’exposició de Mir la volia
veure, he acabat de pujar la muntanya per fer un cop d’ull als
Sorolla que exhibeix el MNAC. I la primera cosa que m’ha
sorprès és la quantitat de gent que hi havia. Una gentada i,
cosa poc habitual en una dia de cada dia i a mig matí, gent
jove. Sorolla agrada. O sigui que estem perduts. A l’exposició
de Mir hi havia menys gent, sobretot gent gran, els habituals
de Caixafòrum en aquella hora. Mir és més interessant que
Sorolla, no cal dir-ho, i una antològica sempre hauria de
moure més gent que uns cromos espanyolistes gegantins i

vacus, però a Mir hi ha alguna cosa a entendre, i això fa
mandra. A Sorolla no cal entendre res: és pura superficiali-
tat. Suposo que agrada la seva facilitat i també, no ens
enganyem, agrada aquesta tòpica visió de l’Espanya de las
regiones. La gentada que puja al MNAC és un símptoma de
la valencianització de Catalunya, és a dir, de l’acord general
per “ofrenar noves glòries a Espanya”. Deixem-ho estar.

L’antològica de Mir té més interès, és clar, tot i que Mir no
és pas un geni, com ens volen fer creure. És un pintor que a

vegades l’encerta, més aviat poques, d’una energia vital que es
deixa anar en les seves intuïcions i s’abandona a un decorati-
visme sovint tan vacu com el de Sorolla, tan superficial. Tant
Mir com Sorolla han oblidat el dictum de Leonardo que, per
extensió, defineix tota obra d’art: la pittura è cosa mentale. I
aquelles teles de Mallorca que li han donat tanta fama, que
algú ha cregut que eren pintura abstracta abans de la de
Kandinsky —quines coses s’han de sentir— no són més que
decoracions de reflexos en aigües olioses fluctuants, més sim-
bolistes que altra cosa, plenes de l’atmosfera art-nouveau. A
mi, el Mir que m’interessa més és el primer i algunes teles de
l’etapa de l’Aleixar, concebudes com una mena de teixit conti-
nu. Moments feliços, com també els d’alguns dels seus pastels.

Pel que fa a l’antològica, em sembla que és una tria una
mica apressada. Una antològica, com el seu nom indica, ha
de reunir només obres bones. I em temo que Mir, tot i els
retrets que li he fet, en té més, d’obres bones. Una antològica
no és pas una retrospectiva i, per tant, no cal deixar-hi testi-
moni de totes les èpoques. Gabriel Ferrater, parlant de Soro-
lla, posava el dit a la nafra, ja fa més de mig segle: “Les seves
qualitats són externes, de simple procediment. La seva sensibi-
litat actua ocasionalment, però no constitueix una base de
cultura; i encara que avui molts ho obliden, convé tenir
sempre present que la pintura és una forma de cultura o no és
res. La pintura que només és obra de l’ull i de la mà, precisa-
ment, no és res.” De Mir es pot dir exactament el mateix.
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