
Descens al caos / Descenso...
AHMED RASHID
Empúries / Península
640 / 728 pàgs. 29,90 euros

El ensayo español. Siglo XX
J. GRÀCIA / D. RÓDENAS
Crítica
1.008 pàgs. 33 euros

GUILLERMO ALTARES

El nou llibre de Javier
Cercas és una prova
que els gèneres impor-
ten cada vegada menys,

que l’essencial en qualsevol
obra de creació és que ofereixi
quelcom completament nou
als lectors, encara que sigui a
partir d’alguna cosa coneguda.
Anatomía de un instante és una
novel·la, i no ho és, és un docu-
mental, i no ho és, és un llibre
sobre el cop d’Estat del 23-F i
no ho és (també és un assaig
sobre la història recent d’Es-
panya i també és un assaig so-
bre la impossibilitat d’escriure
la història mentre s’escriu).

Partint dels gestos de Ma-
nuel Gutiérrez Mellado, Adol-
fo Suárez i Santiago Carrillo,
que es van quedar als seus es-
cons mentre els guàrdies civils
ametrallaven al sostre del Con-
grés dels Diputats la tarda del
23 de febrer de 1981, Cercas fa
una anàlisi del motí o, millor
dit, dels diferents motins, dels
cops dins del cop que van por-
tar a terme els tres principals
implicats: Jaime Milans del
Bosch, Alfonso Armada i An-
tonio Tejero.

A través d’una profunda in-
vestigació, de moltíssimes lectu-
res i converses (encara que
d’aquests sis protagonistes cen-
trals, només Carrillo pot i vol
parlar, el que fa que el llibre no
contingui revelacions inespera-
des), Cercas construeix una no
ficció de quasi 500 pàgines, que
arranca amb la confessió de què
el projecte inicial, escriure una
novel·la, es va revelar impossi-
ble. Però en realitat les definicio-
ns no importen, ni tampoc els
gèneres. Anatomía de un instante

és una novel·la com les narracio-
ns de viatges de Kapuscinski
són un relat, es tracta d’una im-
mensa crònica que es va teixint
entorn de la realitat. No és un
ficció perquè en cap moment el
narrador farceix amb el que in-
tueix o imagina el que no co-
neix, però sí utilitza tots els re-

cursos de la ficció. En realitat,
no és gaire diferent del que ja va
inventar Truman Capote amb A
sang freda, una gran novel·la
que no és una novel·la.

Anatomía de un instante. Javier
Cercas. Mondadori. 462 pàgs.
21,90 euros

Cineclub
DAVID GILMOUR
Empúries / Reservoir Books
204 /254 pàgs. 16,90 euros

Assaig

Anatomia d’un cop d’Estat

Musicofília
OLIVER SACKS
La Magrana / Anagrama
392 / 464 pàgs. 22 / 21 euros

L’ascensor. L’arribada al
poder dels altres catalans
A. FARRAS / P. CULLELL
Angle Editorial
258 pàgs. 19,50 euros

Pensaments / Pensamientos
JOSEPH JOUBERT

roa / Península
550 / 476 pàgs. 22,90 / 23,90 euros

En la cima del mundo
NORMAN MAILER

51 Editores
119 pàgs.14,50 euros

Realisme i nació
ANTONI DEFEZ MARTÓN
Edicions 3i4
138 pàgs. 20 euros

Antígona y el duelo
JORDI IBÁÑEZ FANÉS
Tusquets
404 pàgs. 20 euros

Els riscos del saber
JORDI BALLÓ / XAVIER PÉREZ
Galaxia Gutenberg
154 pàgs. 32 euros

Javier Cercas teixeix una immensa crònica entorn del 23-F. / EFE

Va produir el pensament espa-
nyol noms importants en assaig
el proppassat segle? La pregunta
es pot respondre des d’ara amb
rotunditat després de l’edició
d’aquest estudi. Una breu però
ustíssima introducció al perso-

natge dels dos professors prece-
deix un text significatiu (i anotat)
en la trajectòria d’autors com Ba-
roja, Ortega, Unamuno, D’Ors,
Azaña, Zambrano, Pla... fins
arribar al present, amb noms
com Lledó, Savater, Trías...

Mentre l’Iraq ha concentrat bona
part de l’atenció mediàtica, a
l’Àsia central s’està gestant el pro-
per conflicte mundial, conclou
l’analista polític. La inestabilitat
de Pakistan després de l’assassi-
nat de Benazir Bhutto, la recon-
questa del poder pels talibans i el
control del comerç de l’opi per
part d’Al-Qaida són factors que,
pel documentat autor d’Els tali-
bans, contribueixen al fracàs de la
reconstrucció de la zona.

Els humans som una espècie mu-
sical, diu el cèlebre neuròleg an-
glès en aquest text on examina el
poder de la música. Un home to-
cat per un llampec i que de sobte
es va sentir obligat a convertir-se
en pianista; els nens que pateixen
la síndrome de Williams (amb un
sentit hipermusical des del naixe-
ment) i les persones per a qui una
simfonia sona com un concert de
cassoles són alguns dels apassio-
nants casos que explica.

Francesc Candel va popularitzar,
amb Els altres catalans, l’expressió
per definir els immigrants arribats
a Catalunya els anys 50 i 60. Els
autors recorden les paraules de Jor-
di Sevilla, el 2006, sobre el fet que
era massa aviat perquè “un charne-
go presida la Generalitat”. A par-
tir d’aquí, analitzen els polítics, em-
presaris i intel·lectuals no nascuts
a Catalunya que han triomfat: des
de Montilla a Isak Andic, propieta-
ri de Mango, i ho alternen amb
una revisió sociològica del país.

El fill presentava tota la simpto-
matologia de l’adolescent: no vo-
lia estudiar més, s’enfrontava ca-
da vegada de manera més contun-
dent amb els pares, el perill de la
droga rondava... El progenitor
—novel·lista i guionista— se la
va jugar: li permetria no anar a
l’institut si acceptava de veure
tres pel·lícules amb ell a la setma-
na. La selecció estava penjada a
la nevera. El pare mateix explica
la inusual experiència.

Completíssima compilació dels
aforismes de Joseph Joubert
(1754-1824), que en català es tra-
dueixen per primer cop. L’assagis-
ta va viure els temps convulsos de
la Revolució Francesa i el pas del
clacissisme il·lustrat al primer ro-
manticisme. Els textos provenen
dels seus Carnets, dels Assaigs i de
la Correspondència general, i trac-
ten dels grans temes que li van
interessar: el caràcter, l’educació,
l’art, la relació entre el cos i l’àni-
ma, el llenguatge, la filosofia...

Joseph Joubert.

El volum recull la crònica que el
gran escriptor i periodista va fer
sobre el que es va batejar com “el
combat del segle”, entre Muham-
mad Ali i Joe Frazier. Literària i
apassionant: el 1967, Ali, campió
del món dels pesos pesats, es va
negar a anar a Vietnam. El 1971
va voler recuperar el títol, en els
punys de Frazier. El text va més
enllà del duel: és una reflexió sobre
un símbol, l’ascens i la caiguda
d’un mite, l’home rere la llegenda.

Antoni Defez, que amb aquest
llibre va guanyar el Premi Joan
Fuster d’Assaig, en el marc dels
Premis Octubre, fa una anàlisi de
la naturalesa del nacionalisme
des d’una òptica força concep-
tual. I ho fa com si fos un proble-
ma general de l’ontologia, és a
dir, preguntant-se què hi ha al
món. El treball opta, però, per la
necessitat pràctica d’un naciona-
lisme de caire liberal.

Reflexió moral del professor de
Filosofia de la Universitat Pom-
peu Fabra sobre la memòria his-
tòrica, a la qual l’autor, després
dels debats que van precedir la llei
i les seves limitacions, qualifica de
“memòria usurera”. Denuncia els
polítics i determinats mitjans per
la seva incapacitat per aconseguir
que totes les memòries dels danys
soferts puguin conviure en una
memòria compartida.

Els autors, premi Serra d’Or
2006 per Jo ja he estat aquí: fic-
cions de la repetició, analitzen la
influència dels clàssics en els cos-
tums actuals. Afirmen que a la
llum dels textos clàssics es pot
comprendre no sols l’evolució de
les formes narratives, sinó també
els reptes de la ciutadania d’avui.
Citen com a propers a la nostra
sensibilitat Antígona, Medea,
Tristan i Isolda i Prometeu.
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Poesía completa
SILVIA PLATH
Bartleby
695 pàgs. 28 euros

Ánima mía
CARLOS MARZAL
Tusquets
152 pàgs. 14 euros

Poesía completa
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO
Lumen
1.248 pàgs. 39,90 euros

Sonetos
WILLIAM SHAKESPEARE
Galaxia Gutenberg
400 pàgs. 23 euros

MANUEL CASTAÑO

Aquests últims temps, en
pròlegs i entrevistes, el
flamant Premio Nacio-
nal de Poesía Joan Mar-

garit (Sanaüja, Lleida, 1938) ha
anat desgranant algunes nocions
sobre la seva manera d’entendre
la poesia i de concebre l’ofici de
poeta —perdó, res d’ofici: “ser
poeta és una manera de ser o
d’estar en el món”—; ara ho fa
sistemàticament en aquestes “no-
ves cartes” —noves amb relació
a les Cartes a un jove poeta de
Rilke, gràcies a les quals “la me-
va vocació mai no va córrer ris-
cos seriosos”— adreçades a un
hipotètic aspirant a poeta. Art
poètica i alhora llibre d’autoaju-
da literària, és altament recoma-
nable a qui comenci a experimen-
tar la dèria d’escriure i, per exten-
sió, a qualsevol que vulgui ini-
ciar-se en una activitat creativa;
l’apartat dedicat a la soledat, per
exemple, és fàcil d’extrapolar:
“Jo aconsellaria al jove poeta
que no perdi gaire temps en les
zones on la poesia és tangent
amb la vida social”.

Però també serà útil als lec-
tors de poesia, perquè els ajuda-
rà a separar el gra de la palla, a
distingir al primer cop d’ull els
saltimbanquis dels escriptors i a
entendre que quan un text és
inaccessible la culpa no és sem-
pre del qui llegeix. El poeta, tal
com ho exposa Margarit, és algú
que es coneix profundament i

que experimenta una necessitat
imperiosa d’expressar les prò-
pies veritats, i el poema, quan
algú altre l’intepreta —en el sen-
tit que un músic intepreta una
partitura—, “du el lector directa-
ment a un lloc del seu propi inte-
rior i allí s’encén alguna cosa”:
l’estat de desordre —el conjunt
de passions contràries— en què
es trobava abans de la lectura ha

disminuït i el seu
equilibri íntim en
surt reforçat, aques-
ta és la prova del
nou d’un bon poe-
ma. L’aposta de
Margarit per un re-
torn al seny crea-
tiu, a l’ofici ben
après i a una poe-
sia comprensible,
contrària a les
avantguardes i a
l’exhibició de bui-
dors, es pot
il·lustrar amb el
seu últim llibre,
Misteriosament fe-
liç —títol al·lusiu a
l’estat d’ànim amb
què afronta tant
l’existència com el
procés de
creació—, en què
invoca serenament
—“lluny de l’amor
ferotge de l’ori-
gen”— episodis sig-
nificatius de la seva
vida, descrits amb

el traç segur que és fruit de la
coherència del seu plantejament.

Noves cartes a un jove poeta /
Nuevas cartas a un joven poeta.
Joan Margarit. Proa / Barril &
Barral. 112 / 96 pàgs. 15 euros.
Misteriosament feliç / Misterio-
samente feliz. Joan Margarit.
Proa / Visor. 104 / 177 pàgs. 15
/ 20 euros

La desaparición de la nieve
MANUEL RIVAS
Alfaguara
240 pàgs. 19,50 euros

Rebel·lió de la sal
TERESA PASCUAL
Pagès editors
96 pàgs. 10 euros

Silvia Plath.

Peixos d’un mar sec
JOSEP LLUÍS ROIG
Eliseu Climent
98 pàgs. 12 euros

Poesia

Lliçó i exemple de Margarit
Deia el mateix Marzal que es con-
sidera un “escriptor materialis-
ta” i que aquest poemari gira a
l’entorn d’“allò carnal, concret i
real”. Llibre extens amb una in-
tensitat creixent, conté 50 poe-
mes dividits en cinc apartats. La
celebració de la natura i l’amor
són alguns dels temes en què el
poeta, amic dels jocs florals d’un
cert neobarroquisme, assoleix el
ple domini del seu estil.

Una de les peculiaritats més inte-
ressants d’aquest poemari del bri-
llant escriptor gallec és que apa-
reix amb les traduccions dels poe-
mes al castellà, el basc i el català,
tota una declaració d’intencions.
Versos que expliquen històries i
que combinen la mirada íntima
amb la reflexió sobre l’actualitat
més immediata. Es poden escol-
tar també amb la veu de l’autor
al cedé que acompanya el llibre.

Sisè poemari de Teresa Pascual
(1952), que acaba de rebre l’es-
panyol Premio de la Crítica. Inda-
gació, més enllà del “pensament,
tan arrogant com sempre”, en-
torn de les veritats profundes de
la vida. Una veu íntima, amable i
que no enganya projecta una in-
tensa llum mediterrània sobre els
plaers i els dolors de cada dia.

La complicada vida i, sobretot,
el dramàtic suïcidi de Sylvia
Plath (1932-1963) han eclipsat la
valoració de la seva obra poètica,
que per a molts és una de les més
emblemàtiques del segle passat
en l’àmbit anglosaxó. Tanma-
teix, aquest volum de la seva poe-
sia completa porta ja tres edici-
ons, cosa poc habitual en aquest
gènere, prova tant de l’acurada
edició que se n’ha fet com del
gran interès de l’obra de l’autora.

Els poemes es presenten de dos
en dos: l’un és més elevat i teòric,
i l’altre exposa planerament una
situació concreta de la qual el pri-
mer vindria a ser una síntesi o
una condensació escrita en la dis-
tància. Guardonat amb l’últim
premi Vicent Andrés Estellés, es
tracta d’un pas endavant en
l’obra poètica de Roig (Oliva,
1961), ver explorador de les in-
quietuds morals del nostre temps.

La part visible
SEBASTIÀ ALZAMORA
Proa
104 pàgs. 14 euros

Poesia
JORDI DE SANT JORDI
DVD Ediciones
149 pàgs. 12 euros

José Agustín Goytisolo.

El país que he escollit.
Antologia poètica
ROBERT GRAVES
Edicions del salobre
447 pàgs. 30 euros

J. Margarit, una felicitat ja sense misteri. / J. SÁNCHEZ

Nova traducció al castellà dels
154 sonets de Shakespeare, ara
de la mà d’Andrés Ehrenhaus, en
la que és una cuidada edició bilin-
güe que inclou també el Lamento
de una amante i un pròleg de
Claudio Guillén que en realitat
és la transcripció d’una conferèn-
cia sobre el tema. Una autèntica
meravella la relectura d’aquests
versos del gran clàssic anglès que
sublimen la passió amorosa.

Els protagonistes d’aquest poe-
mari, amb el que va guanyar el
darrer premi Carles Riba, són
una mona i un caribú, animals
amb veu i sentiments molt hu-
mans que expressen els seus ins-
tints més primaris. El sarcasme
de l’autor dóna lleugeresa a
aquesta obra, en la qual fa servir
el seu habitual estil convuls i pro-
vocador, preocupat per trasbal-
sar el lector.

Tal com ja va fer amb Ausiàs
March i Ariosto, José María Mi-
có s’ha posat ara a traduir al cas-
tellà els poemes del valencià Jordi
de Sant Jordi. Nascut a finals del
segle XIV fill d’un morisc llibert,
fou coetani de March i del Mar-
quès de Santillana i podria ésser
considerat com el darrer troba-
dor... o el primer innovador.

Dos llibres commemoren el desè
aniversari de la mort de José Agus-
tín Goytisolo. La poesía completa
acull els 21 poemaris que va escriu-
re, des d’El retorno (1955) fins a
Las horas quemadas (1996). L’edi-
ció crítica a cura de Carme Riera i
Ramón García Mateos el conver-
teix en imprescindible. Más cerca
(Galaxia Gutenberg) és una selec-
ció dels articles que va escriure en
premsa, amb l’objectiu de comba-
tre la injustícia i la hipocresia.

Aquesta antologia bilingüe recu-
pera 160 poemes del miler que va
publicar el literat anglès afincat
molts anys a Mallorca. Josep Ma-
ria Jaumà ha fet una tria perso-
nal que abasta textos escrits en-
tre 1918 i finals dels anys vuitan-
ta. Tot un segle resumit en versos
que, sense voluntat de trencar el
cànon tradicional, parlen de la
inspiració, l’amor i la mort.
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