
Heus-nos ací, lectors, arribats sense voler al darrer
article abans de l’estiuada, i escau que, essent fidels a
la nostra veneració tant per la novel·la de Charles
Dickens, Pickwick. Documents pòstums del Club

d’aquest nom, com del més gran poeta que vagin tenir les
lletres catalanes al segle XX, Josep Carner, traductor de la
novel·la del primer, dediquem aquesta darrera peça a tots dos
homes per amor de justícia literària i, el que és més, per
suggerir sumàriament, sense cap dogma, només amb el plaer
de la lectura a les envistes, com fóra avinent a tot lector,
davant qualsevol mala passada del destí —fos el record de la
immensa quantitat pagada a Hisenda recentment, la mort
inesperada d’un afí, una picada del peix-abella, insidiosa, la
perfídia d’uns col·legues, uns hemorroides inoportuns, ja fos
cosa pitjor—, llegir aquest estiu, sigui per enèsima vegada, les
delicioses pàgines que Josep Carner va escriure basant-se —a
lloure, és cert— en les ratlles angleses escrites pel seu col·lega
nascut a la ciutat de Portsmouth, Gran Bretanya.

I atès que hem parlat dels enormes, agradívols i consola-
dors beneficis de la lectura d’un llibre com aquest —només
comparable per la bonhomia del seu estil, en tota la història
de la novel·la, amb el Quijote— serà bo que fem memòria als
lectors de dues coses que declara, entre milers, el senyor de la
Muntanya, dit Montaigne, als seus no menys incomparables
—en un altre gènere, això sí— Assaigs —gran edició i traduc-
ció a Edicions Acantilado—, ço és que la lectura de llibres
clàssics, diu ell, “m’assiste partout ... me console en la vieilles-
se et en la solitude” (III.3) i que l’orto-grafia no sempre és la
garantia que un escriptor té alguna cosa a dir: “Je ne me
mesle ny d’ortographe ny de la punctuation: je suis peu expert
en l’un et en l’autre” (III.9).

Quant al primer extrem, no cal reincidir en allò que aques-
ta secció propugna article rere article: porta felicitat llegir
abans del traspàs. Quant al segon, vet aquí que a Pickwick
—llibre d’aventures en el qual es parla molt poc de literatura
pel fet que Dickens no era encara home massa llegit quan va

escriure, als 25 anys,
aquesta novel·la tan im-
perfecta com
prodigiosa— hi apa-
reix un capítol (33) en
què “Weller el vell emet
algunes opinions críti-
ques sobre composició
literària”. Que el lector
no esperi cap gran dis-
quisició sobre l’estat de

la literatura en aquells anys portentosos en què els anglesos es
van deslliurar dels danys dels romàntics decandits: en aquest
punt del llibre només passa que Sam Weller, el criat de Dic-
kens, escriu una valentina a una noia de qui s’ha mig enamo-
rat —i ja fa bé de deixar la cosa a mitges, que és el que no
sabien fer els romàntics— d’una tal Mary, cambrera a casa
del senyor Nupkin, a Ipswich, Suffolk.

Sam Weller llegeix en veu alta la carta, plena de faltes
d’ortografia, al seu pare: “Gentil criatura”, diu per començar. I
el pare li fa: “¿No és pas escrit en poesia, això?” Sam li respon
que no, i el pare hi afegeix: “Em plau de sentir-ho. La poesia és
una cosa empescada: ningú no ha parlat mai en poesia sinó un
bidell que us felicita en dia d’estrenes [abans de les noves tecno-
logies, a Barcelona ho feien per Nadal, en vers octosil·làbic
—oh glòria dels costums antics—, escombriaires, vigilants i
fanalers], o un anunci d’ampolles de vernís per a les botes, o
l’oli de Rowland: és cosa de gent baixa. [De fet, a Catalunya la
poesia encara és el gènere popular i jovenívol per excel·lència.]
No us hi deixéssiu mai anar a parlar en poesia, fill meu. Torneu
a començar, Sammy”. I el fill recomença: “Gentil criatura, hem
sento desbergonyit”... “Això no és correcte”, hi diu el senyor
Weller, i el fill corregeix: “abergonyit”. I continua: “i completa-
ment circumscrit en atrassar-me a vós, perquè sou una galant
noia de cap a peus...” A la qual cosa el pare hi comenta: “El que
m’agrada d’aquest estil d’escriure és que no s’hi diuen penja-
ments, Venus i coses així. A què treu cap dir a una noia que és
una Venus o un àngel? ... Fóra com si li diguéssiu grifó o bé
unicorn, que tothom sap que són animals inventats ... Tireu
avant, Sammy”. “Quan us avia vist em pensava que totes les
dones eren iguals”. Diu son pare: “Així són”. Continua el fill:
“Emperò ara veig quin pobre babau i hincrèdul pastanaga no
havia estat; perque no nia mes que no qualsebol cosa ... Així
doncs valent medela llibertat d’aquesta diada, Mary estimada,
com va dir un senyor que sortia de la presó, us diré que la
primera i única vegada que us vaig beure, vaig estampar-me a
dintre meu la vostra imatge com fa aquella màquina dels perfils
que també acaba un retrat i hi posa marc i vidre complets amb
un ganxo Pere penjar-ho, i tot en dos minuts i ecatx”.

De seguida arriba Sam al final la carta, sobtadament:
“Així ella voldrà que n’hi hagués més, i aquesta és la gran art
d’escriure una lletra”, sentencia el noi. És com dir que tant
Montaigne com Dickens, a la manera de Sam Weller, poden
haver estat descurats en l’ortografia o l’estructura narrativa, i
Carner pot haver estat infidel al text original; però tots tres
són genis pel que van escriure i l’ànima que hi van posar.
Sempre voldríem “que n’hi hagués més”.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Pickwick i l’ortografia
JORDI LLOVET

Els jocs de la fam és el primer
llibre d’una nova trilogia que,
com tants d’altres, truca a la
porta dels lectors tot cercant

l’èxit destinat només a uns quants.
Com gairebé tots, arriba embolcallat
amb els comentaris elogiosos d’au-
tors també americans que l’han asso-
lit, com Stephen King i Stephanie
Meyer, i de la traducció a diversos
idiomes. L’autora, Suzanne Collins,
va treballar com a guionista de pro-
grames infantils de televisió abans de
posar-se a escriure novel·les també
per a joves. Era tan desconeguda
aquí que fins i tot la solapa de l’edi-
ció en català afirma erròniament que
aquest és el seu primer llibre. Abans,
però, havia escrit la sèrie de cinc lli-
bres Cròniques de les Terres Baixes,
de la qual el primer volum es publicà
en català, Gregor. La profecia del gris
(Grup Promotor, 2005).

Els ingredients d’Els jocs de la fam
són els d’un llibre que pot traspassar
la porta de l’èxit i arribar a un públic
ampli. Treballa un tema que desvet-
lla l’interès morbós de qualsevol lec-

tor, i ho fa amb un gran domini del
ritme, del llenguatge i especialment
de la psicologia dels personatges.
L’acció se situa a Panem, una nació
creada sobre les cendres del que va
ser Nord-amèrica, on el poder es con-
centra en una capital rodejada per
dotze districtes marginals i sotmesos
a ella. Cada any, a la capital s’hi cele-
bren Els jocs de la fam. “Les seves
regles són senzilles... Cadascun dels
dotze districtes han de lliurar un tri-
but, un nen i una nena que són em-
presonats en un vast circ que ho pot
encloure tot, des d’un desert fins a un
paisatge glaçat. L’últim que es manté
dempeus, guanya... La seva gràcia es
veure com els tributs elegits es maten
els uns als altres”. Els jocs duren uns
quants dies, i tot el país ho veu per
televisió.

Collins agafa el model de progra-
mes de gran audiència com Gran Her-
mano i de pel·lícules com El show de
Truman on les càmeres observen tot
el que fan els elegits, fins i tot els seus
moments més íntims, tan sols per
aconseguir audiència i tenir el país
distret, i ho aplica en una situació tan
cruel que gira al voltant de l’enfronta-
ment i mort dels participants. La
novel·la està narrada en primera per-
sona per Katnis, la protagonista, pro-
cedent d’un dels districtes més po-

bres. I si bé hi ha acció i allò que
atrau és la morbositat, Els jocs de la
fam és força reflexiva. Katnis dóna
voltes a la seva situació, a les relacio-
ns amb els més propers; a cada pas
que pren en el joc, als seus senti-
ments, a l’actitud canviant dels perso-
natges en una situació límit, on les
aparences tenen un paper important.

Tot i que el tema ho porti implícit,
aquesta no és només una novel·la
d’acció. Hi ha una veu molt potent al
darrere, la de Katnis, que és una veu
crítica amb el sistema que governa
Panem, una veu rebel, alhora que
continguda per tal d’intentar sobre-
viure. Collins aconsegueix captar l’in-
terès per la tria i el desenvolupament
del tema, però sobretot per la força
del personatge principal i dels secun-
daris. Per tot plegat, remet a obres
similars, clàssiques com Momo, de
Michael Ende, o més actuals, com El
siurell del vent, de William Nichol-
son. L’únic que li pesa, a estones, és
la contenció, tant pel que fa a l’enlen-
timent del ritme com pel que fa a
l’ocultació d’informació, amb l’objec-
tiu d’allargar el nombre de pàgines
—cosa que sembla obligatòria en
l’edició actual— i deixar portes ober-
tes per encarar-ne la continuació.
Sense aquesta, Els jocs de la fam, es-
devindria una obra gairebé rodona.

Vint anys després
Agustí Pons
Metáfora
72 pàgines. 13 euros

Vint anys no són res, pel que fa a
una trajectòria poètica. Agustí
Pons (Barcelona, 1947)és a ho-
res d’ara conegut com a perio-

dista —primer dotze anys al Noticiero
Universal, després vint a l’Avui— i com
a autor d’assajos, retrats literaris i bio-
grafies —des de les Converses amb Fre-
derica Montseny (1977) fins a Nèstor
Luján, el periodisme liberal (2004), pas-
sant per obres dedicades a Joan Triadú,
Pere Calders o Maria Aurèlia
Capmany—, però va ser també recone-
gutcom a poeta per quatre llibres publi-
cats entre el 1977 i el 1989. Ara, per
dir-ho així, reprèn el fil, i ens ofereix
trenta poemes que tant de bo siguin
primícia d’un llibre més extens.

En una ressenya al seu primer recull,
Maria Aurèlia Capmany va afirmar:
“Ha nascut a la poesia entre les cançons
d’en Sisa i els films de Truffaut, que és
com dir entrar per la porta petita de la
poesia, perquè les grans escales de mar-
bre i els salons de cristall no li agraden
gens”.Això continua essentvàlid, al cap
de vint anys. La veu poètica de Pons

sembla sorgir més d’una necessitat d’ex-
pressió de les sorpreses o les fascinacio-
ns quotidianes que no pas d’un propò-
sit artístic, més d’un diàleg amb la per-
sona que té al davant que no pas d’una
resposta a cap estímul d’ordre
intel·lectual; la qual cosa no entra en
contradicció amb el fet que a vegades
un quadre o una peça musical siguin el
punt de partida del poema, però això
és perquè ja han entrat a formar part de
la intimitat, del bagatge d’experiències
que constitueix la vida.

Les seves composicions són senzi-
lles, immediates i lineals, i eviten tota
complexitat retòrica i qualsevol regula-
ritat mètrica; però és una senzillesa en-
ganyosa i calculada perquè sovint de-
manen una relectura pausada per po-
der obtenir-ne tots els matisos. Hi ha
una desconfiança de les abstraccions
—“Si dic desig, sento desig de tu”— i
un afany per limitar-se al fenomen con-
cret, per descriure’l des de la immediate-
sa ja que “fujo de tota transcendència”.

No obstant això, en un escrit intro-
ductori fa una discutible contraposició:
“El periodisme intenta explicar les co-
ses que es veuen. La poesia intenta ex-
plicar les coses que no es veuen”. No és
més aviat al contrari? El periodisme, el
de veritat, el que no es limita a repro-
duir el comunicat oficial, ha d’explicar

quèhi ha al darrere de cadanou esdeve-
niment —quina tendència, quins inte-
ressos, quina estratègia—, o sigui el que
no es veu, mentre que la poesia intenta
donar raó del que es veu, del que to-
thom sap que passa i no canvia mai,
com ara l’amor, aquesta manera de mi-
rar algú i entendre que està “donant
sentit al món i a la vida”, o la mort, la
consciència de la qual ens obliga a viu-
re com “un atletaque corre en l’obscuri-
tat per una pista negra i no sap on és la
meta”.

Però deixem-nos de jocs de paraules
i quedem-nos amb una actitud, la que
parteix del fet que “ni tan sols sabem
ben bé a què ens referim quan diem
realitat” i que troba el consol en “les
petites coses, aquelles que ens fan sentir
vius”. És una actitud intel·lectualment
prudent i també moralment decent,
que lliga amb una afirmació feta arran
de la publicació de Temps indòcils
(2007), el primer volum de les seves me-
mòries, a propòsit de l’evolució del seu
pensament polític: arriba un punt en
què ja “sols em veia amb cor d’assumir
aquelles posicions polítiques o socials
que era capaç de dur a la pràctica”.
Anàlogament, la poesia d’Agustí Pons
no fingeix certeses ni imagina grande-
ses, i guarda silenci d’allò de què no
sabria parlar.

Un gran espectacle
PEP MOLIST

Fugir de la transcendència
MANUEL CASTAÑO

‘Una reflexió final a
l’entorn de Montaigne,

Dickens i Carner’

Els jocs de la fam
Suzanne Collins
Trad. Armand Carabén
Estrella Polar
400 pàgines. 18 euros

Collins agafa el model de pel·lícules com El show de Truman on les càmeres observen els moments més íntims dels elegits.
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Antixoc de les
civilitzacions
Ara que es tiba tàcitament la corda de la
convivència identitària amb el pretext
del finançament, més escaient es fa la
lectura d’aquest assaig del premi Nobel
d’Economia (i un any abans, premi Inter-
nacional Catalunya) Amartya Sen. Gai-
rebé cada capítol és una sorpresa constant per la quanti-
tat de tòpics que desmunta, des de la pretesa singulari-
tat de valors occidentals com la tolerància (que l’autor
també troba al segle III abans de Crist en la política de
l’emperador indi Ashoka) al massa vegades oblidat
lligam entre pobresa, violència i sentiment d’injustícia.
Llenguatge planer i exemples fins i tot de Bollywood
per desmuntar allò que van escriure experts com Sa-
muel Huntington en el seu famós xoc de civilitzacions.
Identitat i violència. Amartya Sen. Traducció de Pere
Núñez. La Campana. 294 pàgines. 20 euros

Tot Josep Guinovart,
en 350 planes
Entre la pintura i l’escultura s’ha bellu-
gat sempre l’obra de Josep Guinovart
(1927-2007), aquell pintor de parets que
va acabar connectant amb el grup Dau
al Set de Tàpies i Tharrats, i que avui

està considerat un dels grans noms de les arts catalanes
contemporànies. Però malgrat la seva trajectòria, no va
ser fins fa relativament poc, el juliol de 1994, quan va
poder gaudir de l’Espai Guinovart, a la seva estimada
Agramunt. Una manera d’atansar-se a la particular
producció de l’artista pot venir ara del primer catàleg
de la seva obra aplegada a l’Espai i que reuneix 227
peces, convenientment comentades i amb la seva corres-
ponent bibliografia. Un museu a casa, vaja. Guinovart.
Espai Guinovart d’Agramunt. 350 pàgines.

La ‘guia de viatge’ de
Ryszard Kapuscinski
Poques vegades sortia de viatge el gran
periodista i escriptor polonès Ryszard
Kapuscinski sense alguns dels volums
dels llibres d’Història d’Heròdot a la
bossa. Deia que fou el primer gran perio-
dista de la humanitat, tal era el detall i
l’amenitat en què escrivia els seus tex-
tos. Ara acaba de sortir el sisè volum que, entre d’altres
meravelles, inclou el final de la revolta dels jonis i la
batalla de Marató i la conseqüent retirada de la flota
persa de l’Àtica. A banda, com acostumava a fer, hi ha
dues perletes sobre història contemporània d’Esparta i
d’Atenes.Història. Heròdot. Traducció: Joaquim Gestí.
Fundació Bernat Metge. 108 pàgines. 36 euros.

Volta a Barcelona a
través de les llibreries
Per noms, per districtes, per especiali-
tats... Són possibilitats de consulta que
ofereix aquesta particular guia sobre Bar-
celona, que presenta 279 llibreries de la
ciutat. Adreces, telèfons, correus electrò-

nics i una petita fitxa de tipus històric, a banda de la
seva especialitat, conformen una particular oferta que
tapa un buit anòmal en la bibliografia de la metròpoli.
L’exhaustivitat arriba a indexar les parades de la gran
llibreria en què es converteix el mercat de Sant Antoni
els diumenges. Llibreries de Barcelona. Mercè Bausili i
Emili Gasch. Columna. 212 pàgines. 16 euros

Com que fa un gregalet fi i encoratjador, decidim
agafar els trapaus i anar aviat a la platja. És un
dia de fener i pensem que hi haurà poca gent, i
ens equivoquem, és clar. Ara hi ha gent a tot

arreu i a tothora. Molta gent jubilada que fa d’avi i que
se’n du els néts a banyar, molts joves que han acabat el
curs i hi van amb la colla a posar-se morenos, parelletes
que hi van a amanyagar-se intensament entre bany i
bany, adults que estan a l’atur i miren de distreure’s,
mamàs que ja han deixat el dinar fet i que treuen les
criatures a pasturar, turistes primerencs que fan les
vacances abans de l’onada de l’agost, etc. Més gent de
la que voldries. Però Sa Conca és gran i hi ha sorra per
tothom. Per mi, és la platja més bonica del món, perquè
és la platja mítica de la meva infància. Des de Sant
Feliu, agafàvem la rúbia fins a S’Agaró. Llavors, S’Aga-

ró era només allò que ara en diuen, ridículament, S’Aga-
ró Vell, perquè els voltants s’han omplert d’horribles
cases enganxades i separades. La rúbia ens deixava
davant dels Banys —sobre l’extrem nord de la platja de
Sant Pol— i, a peu, travessàvem la ciutat jardí i
baixàvem al sorral granat de Sa Conca. La sorra hi era
plena de cargolets i petxines i una de les distraccions era
collir-ne suficients per fer-ne un collaret. A Sa Conca,
la sorra baixa precipitadament dins de l’aigua i de
seguida deixaves de fer peu. L’aigua era neta, blava,
glacial. I, quan en sorties, podies jeure sense tovallola,

perquè la sorra era neta i suficientment granada com
per no quedar-te arrebossat com una croqueta.

Tot això penso ara, ajagut sobre la tovallola, perquè la
sorra ja no és tan neta, per més que la pentinin cada matí.
És plena de puntes de cigarrets, per exemple. L’aigua és
força clara, però els barcos de plaer i els altres llencen
massa coses a l’aigua que, tard o d’hora, arriben a la platja,
i a vegades ho fan enmig d’unes taques flotants d’escuma
de detergents. Plomes de gavina solen surar-hi abundantíssi-
mes, degut a aquesta plaga incontrolada de rates voladores
que envaeix el país sense que ningú faci res per exterminar-
les. Però d’alguna manera Sa Conca encara és Sa Conca i,
a dies, et sorprèn amb aquell batec de la infància perduda.

Cal anar-hi aviat, sobretot si preveiem que bufarà el
garbí. Abans que no s’entauli. El garbí sol portar totes
aquestes porqueries flotants. Però avui fa un gregalet fi, ja
ho he dit, i l’extrem nord de la platja, protegit per la Punta
Prima, té una aigua transparent i deliciosa.

La platja és un lloc immillorable per contemplar l’espècie
humana. Les dones cada vegada van més despullades i els
homes es poden dividir en dues menes. Els grans i, sobretot
els estrangers, porten eslip. Els joves, nois i adolescents, sobre-
tot els nacionals —d’ambdues nacions— cada vegada van
més vestits. I ara veig que la moda d’ensenyar quatre dits de
calçotets ha passat també a la platja. Sota el banyador també
en porten i els mostren. Quina mullena i quina incomoditat!

Roseanna / L’home que
es va esfumar
Maj Sjöwall / Per Wahlöö
Traduccions: Alícia Mirall /
Alexandre Gombau
Columna. 270 / 227 pàgines. 16 eu-
ros cadascun.

El comissari Montalbano
“es va estar fins a les on-
ze llegint una novel·la de
lladres i serenos de dos

autors suecs que eren marit i mu-
ller, molt entretinguda, i on no
passava pàgina que no carregues-
sin fort i merescudament contra
la socialdemocràcia i el govern.
Va dedicar la lectura a tota aque-
lla gent que troben indigne llegir
novel·la policíaca perquè diuen
que només és un passatemps in-
transcendent”. A Foguerada
d’agost, Andrea Camilleri ret ho-
menatge a la parella d’escriptors
suecs Maj Sjöwall (1935) i Per
Wahlöö (1926-1975), que van re-
volucionar la novel·la negra nòr-
dica i europea als anys seixanta.
El seu subinspector Martin Beck
és el primer detectiu europeu
que pot comparar-se amb el
gran Maigret de Simenon; enca-
ra que són molt diferents, tenen
punts en comú: la tossuderia, la
paciència, l’ambició del treball
ben fet. Les diferències són tam-
bé notables: Maigret disfruta de
la vida; Beck, no.

Sjöwall i Wahlöö eren comu-
nistes. Van deixar el partit el

1969. Van escriure 10 novel·les
sobre la brigada d’homicidis
amb l’objectiu de fer una radio-
grafia de la societat sueca del seu
temps i, sobretot, com deien ells,
per explicar la traïció de la social-
democràcia sueca a la classe tre-
balladora.

A Espanya vam poder llegir
algun dels seus títols, als anys
setanta, publicats per Noguer,
Versal i Bruguera. Va ser un im-
pacte veure, des de l’Espanya
franquista, com aquella parella
d’escriptors desmuntaven amb
cura la des d’aquí idíl·lica Suè-
cia de l’estat del benestar. RBA
va començar a reeditar-les el
2007, per ordre cronològic, tal
com correspon. Ara Columna,
seguint els mateixos criteris, les
publica per primer cop en català.

Roseanna (1965) és el primer
títol de la sèrie i manté tota la
seva vigència. Roseanna, turista
nord-americana, és violada sal-
vatgement, estrangulada i llença-
da a un canal. Beck i els seus
homes, Kollberg i Melander, tri-
garan sis mesos a resoldre el cas:
el maleït encontre entre una noia
oberta i moderna i un purità
fanàtic.

L’home que es va esfumar és
de 1966. Sjöwall i Wahlöö ens
expliquen l’estranya desaparició
d’un periodista, amic de l’alco-
hol i de la gresca. L’últim que se
sap d’ell és que ha anat a Buda-
pest per fer uns articles. Els caps

de la brigada envien Beck a
Hongria perquè esbrini què ha
passat. Pot ser un cas d’espionat-
ge? Pot ser tràfic de drogues? La
resposta és a Estocolm.

Beck és lluny dels herois nord-
americans, com Sam Spade o
Philip Marlowe, lluny també de
les novel·les d’entreteniment en
què el més important és saber
qui ha comès el crim. Ell és a
l’establishment. És policia i, enca-
ra que hi ha coses que no li agra-
den, com la creixent politització
del cos, segueix, gairebé sempre,
les normes.

La seva lectura és apassio-
nant i s’ha de fer a poc a poc per
no perdre’ns els cops d’ullet que
ens fan contínuament. Per exem-
ple, a les primeres planes de Ro-
seanna apareix un turista vietna-
mita. Un turista vietnamita a
Suècia el 1965? “Era obligatori
estar en contra de la guerra de
Vietnam. Va marcar la nostra ge-
neració!”, ha explicat Sjöwall.

La nòmina de deixebles de
Sjöwall i Wahlöö és enorme, des
de Karin Fossum a Anne Holt,
passant per tots els nòrdics ara
tan de moda. Però segurament
el més destacat de tots és Hen-
ning Mankell. El seu inspector
Kurt Wallander recorda molt
Martin Beck. Encara que hi ha
una diferència molt gran entre
tots dos: Beck creia que era pos-
sible un món millor. Wallander
ja sap que això no és possible.
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Matí de platja
NARCÍS COMADIRA

Els pioners ‘negres’ del nord
ROSA MORA

Sjöwall i Wahlöö van sacsejar la idíl·lica Suècia socialdemòcrata dels anys 60 a les seves novel·les negres.
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