
W. H. Auden
Los señores del límite
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
Barcelona, 2008

Una edición
bilingüe, a
cargo de Jor-
di Doce, con
los mejores
poemas y
ensayos de
Auden, el
gran maes-
tro de la poe-
sía inglesa
del siglo XX y uno de los poetas
más influyentes de su tiempo,
leído con devoción por As-
hbery, Walcott, Gil de Biedma
o Brodsky, entre otros muchos.

ANAQUEL

Maria-Antònia Oliver
Joana E.
Labutxaca, Barcelona, 2008

Es recupera
en edició de
butxaca l’o-
bra guanya-
dora del pre-
mi Prudenci
Bertrana
1991. Basa-
da en la his-
tòria real,
Maria-Antò-
nia Oliver conta la melodramà-
tica vida de na Joana: «Es trac-
tava que no fos jo qui explicàs la
seva història, sinó ella, amb el
seu llenguatge, la seva manera
d’explicar-se», diu l’autora.

Hugo von Hofmannsthal
Edgar K. von Bebenburg
Intercambio epistolar
Pre-Textos, Valencia, 2008

La corres-
pondencia
entre Hof-
mannsthal y
Bebenburg
—marino
amigo del
poeta que
murió en
1905 cuan-
do aún no
había cumplido los 33 años—
muestra la juventud personal
del poeta, su atmósfera y el cír-
culo existencial de los jóvenes
aristócratas de la época.

Josep Pla
El Rellotger de Creixells
Destino, Barcelona, 2008

Inclós en els
Escrits em-
purdanesos,
El Rellotger
de Creixells
narra la his-
tòria d’a-
quest bando-
ler que ac-
tuava a l’Em-
pordà pels
volts de la tercera guerra carlina
(1872-1876), que va cometre 18
assassinats i va morir garrotat a
Girona. Als anys setanta, Pla va
reconstruir la vida i l’ambient en
què es movia el bandoler.

José Luis Martínez
Florecimiento del daño
XIX Premio Cáceres Patrimonio de la
Humanidad
Visor, Madrid, 2007

J. Ricart
Tal com resa la contraportada del
llibre aquesta setmana parlarem
d’un poeta quasi secret. Un autor
que a poc a poc ha construït i con-
solidat una trajectòria poètica
personal al marge de premis, co-
rrents i presses. José Luís Mar-
tínez (València, 1959) publica ara
—set anys després del seu darrer
treball— el seu últim recull Flo-
recimiento del daño, un títol d’a-

llò més suggerent i de lectura
oberta, que pot fer referència a la
dualitat que traspua les seues pà-
gines entre el pessimisme i el
desengany de la vida, i per altra
la necessitat imperiosa de crear i
creure en l’esperança.

Des d’un punt de vista estruc-
tural un fet que cal destacar és
l’harmònica disposició arquitec-
tònica dels seus trenta poemes
en tres parts ben diferenciades.
La primera «Camino de ningún fi-
nal» parla, per exemple, del buit
existencial de les nostres vides:
«Deberías sentirte satisfecho, / ple-
namente feliz: la vida / te sonríe.
/ Y sin embargo vives sin pasión,
/ vives como si el rostro de la vida
/ te ocultara el lado amable».
També tracta de les limitacions
del coneiximent humà: «Enten-
demos a medias lo que pasa / y vi-
vimos la vida sólo en parte. (…)
nacidos de la nada, de las nubes,
/ apenas si sabemos quiénes so-
mos, / apenas recordamos lo que
hicimos ayer»; o sentencia tràgi-
cament així: «El destino del hom-
bre es / el destino del buen solda-
do: / ser carne de cañón, morir /
vencido por la vida». En altres po-
emes ens adverteix del perill del
seu propi ofici: «Los poetas no so-
mos tan buena compañía. / Os ta-
pamos el sol, ahuyentamos la luna
/ confundimos las ansias de durar
/ con estarnos hablando solos».

Tot i això, reivindica el poder del
cinema com a sucedani vivencial,
com altres companys de genera-
ció: «Estaríamos muertos si no
fuera / por esta luz que invade
nuestra cripta, / la tumba en la
vida languidece».

Com a contrapunt, la segona
part (que dóna títol al conjunt)
resulta molt més brillant, i fins
i tot, hímnica: «Encontrad cora-
zones solitarios / el amor que
también os merecéis, / vuestra
ocasión de ser felices». De fet,
per primera vegada apareix el
tema de l’amor, bé com plaer
eròtic que busca la seua disolu-
ció en l’altre —«desvanezcámo-
nos de puro amor / seamos esta
música de saxo»— o bé l’amor fi-
lial. En aquest apartat Martínez
deixa entreveure un raig de
confiança en el futur, a partir de
la pròpia realització personal:
«Perdono y me perdonan / ben-
digo y me bendicen / levanto

aquí mi iglesia», tal com si fóra
una màxima taoista.

«Abluciones», la tercera secció
continua temàticament i tonal
amb l’anterior, obrir-se pas a pas
a la vida malgrat els seus entre-
bancs. Arran d’aquest títol sem-
blen significatives les referèn-
cies, quasi religioses, a l’aigua, bé
com a riu, bé com a pluja, com ele-
ments simbòlics de la catarsi i
conversió de l’autor. Poemes més
asserenats que es deleiten en la
contemplació estoica del paisat-
ge —«quiero permanecer ocioso
hoy, / consignaré la forma de las
nubes, / descifraré el aspecto de
este día»—, una vegada assolida
la certesa d’una humild trascen-
dència: «Aunque nos queme la cer-
teza / de que con una vida basta,
/ vivimos para ser eternos».

En resum, Florecimiento del
daño és un llibre de poesia hu-
manista i deliciosament humana;
que conjuga pensament i emoció,
idea i paraula, llum i foscor. La mi-
rada de J. L. Martínez sap trans-
mutar, i després transcendir la re-
alitat quotidiana a l’estatus de mís-
tica. La seua veu es capaç d’apro-
fundir —com a pocs— en el mis-
teri de les coses més senzilles:
des d’un planol de la ciutat, la fos-
cor màgica del cinema, el títol d’u-
na pel·lícula, fins a una cançò; per
parlar del sentit de la vida, del des-
tí, de l’esperança o de l’amor.

La poètica de José Luis Martínez, entre el desengany i l’esperança

Mística quotidiana

Lourdes Toledo
Poques vegades una escriptora
tan jove (Wisconsin, 1963) acon-
segueix vendre dos milions i mig
d’exemplars de la seua primera
novel·la en unes setmanes, com és
el cas de la nord-americana Alice
Sebold.

Quan els periodistes li pregun-
ten si es considera una escriptora
professional, Alice Sebold ironit-
za i contesta: «Què enteneu per
“professional”, algú que s’hi dedica
de ple i crea una obra de qualitat o
potser ser professional singnifica
aconseguir unes vendes milionà-
ries? Per a mi —insisteix— tot i
viure a un país que assossia la pro-
fessionalitat a l’èxit i les vendes-  la
meua vida va unida a les meues no-
vel·les més aviat com a procés cre-
atiu que no pas com a producte d’è-
xit».Potser per això el talent de Se-
bold —col·laboradora habitual del
New York Times i del Chicago Tri-
bune— va trencar el gel literari
d’una manera poc habitual, tot es-
molat una narrativa coratjosa i sò-
lida que, sense pèls en la llengua,
ha exhibit un llenguatge mordaç
i sensible i ha assolit vendes mi-
lionàries.

L’autora, graduada per la Uni-
versitat de Syracuse —on als vint
anys fa sofrir l’experiència trau-
màtica d’una violació— assegura
que les seues novel·les no fan sinó
reflectir la manera com ella enca-

ra la vida: «No crec en les històries
que no surten del costat més fosc del
ser humà, però al mateix temps sóc
immensament optimista. Una
aprén a lidiar amb les pitjors coses
imaginables, trobar l’esperança i
seguir endavant». I això  és en de-
finitiva el que fan els personatges
de les seues novel·les, tant des de
l’esferidora veu de la jove Susie
Salmon assassinada en Des del
meu cel,com des dels pensaments
turbulents de l’homicida anome-
nada Helen —la dona madura, fos-
ca, sensible i impetuosa que pro-
tagonitza l’última novel·la de Se-
bold, Quasi la lluna.

Turmentada per una mare ma-
lalta mental que li llença comen-
taris plens de negativitat i de la
qual a penes si rep mostres d’a-
fecte, la Helen —una dona corat-
josa que es guanya la vida posant
nua de model a la universitat i amb
treballs eventuals de secretària—
va haver de créixer i realitzar-se
en un ambient familiar hostil i
tens, de silencis i absències per-
llongades inexplicades. Allà va
viure una infantesa on els papers
familiars s’havien intercanviat: la
filla feia de mare i espós, la mare
de filla i el pare a dures penes si
podia fer de pare i marit.

Així doncs, Quasi la llunaés un
relat de caire psicològic que naix
i creix a partir d’un fet grotesc i
sobtat, a través del qual els lectors

reconeixeran l’asfíxia i la tensió
d’una relació familiar turbulenta i
negativa, sentiments que les tra-
duccions han copsat al vol, com es
desprén de la vivesa dels diàlegs i
el tràfec de sentiments que uns
monòlegs sorprenents posen en
marxa.

Una trajectòria veloç
Aquest clima d’asfixia mental i

corporal que envolta la protago-
nista, el materialitza Sebold  en un
relat magistral que pren cos entre
l’interior d’una casa plena de re-
cords claustofòbics i les anades i
vingudes precipitades d’una «ho-

micida» nerviosa i descojuntada.
A penes en un dia i mig —un

temps breu, però suficient per con-
densar els fets grotescos succeïts
i la ment velocíssima de la Helen—
l’autora traçat un relat dur on el
sarcasme del llenguatge, l’humor
espés d’algunes situacions, i la
brutalitat dels successos i els pen-
saments deixen el lector bocaba-
dat en més d’una ocasió.

Més que una mare, per a la He-
len, la seua era «el seu pitjor crític»,
sempre amb decepcions «innu-
merables dins la nostra família, i jo
les veia cada dia com si estiguess-
sin penjades amb un imant a la ne-
vera —una llista estàtica que la
meva presència no podia alleujar».

Quina llosa! Pensaran els lec-
tors. Doncs, sí, per això aquest re-
lat transpira la feixuguesa mental i
física insuportable que deu supo-
sar una mare sangonera, a la qual
pare i filla dediquen les seues vides
fins que en un moment determinat
—i cadascú a la seua manera— de-
cideixen que ja n’hi ha prou!

La ironia mordaç i enèrgica
amb què Sebold construeix els
diàlegs i retrata els personatges,
però sobretot el ritme i la mesura
harmonioses amb què combina el
pes del passat (sobretot a través
dels monòlegs) amb el present,
donen com a fruit una novel·la en-
grescadora, intensa i accelerada
que esperona la lectura des del
principi a la fi. Una història on tot
transcorre de manera veloç, qua-
si a contrarellotge, com si corrents
a tothora poguéssem fugir d’un
abans i un ara irreconciliables.

Un relat psicològic d’Alice Sebold

Històries de família
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LLIBRES

Alice Sebold
Quasi la lluna
Traducció al català d’Emma Piqué
Bromera, Alzira, 2008
Casi la luna
Traducció al castellà de Silvia Pons
Mondadori, Barcelona, 2008

❙❙❙

Una veu que es
capaç d’aprofundir
en el misteri de les
coses senzilles


