
La importància de les arrels en la presa
de consciència de qualservol procés
identitari és abordat en aquest lllibre
des d’una perspectiva de gran interés i
amb una enorme sensibilitat. La
protagonista, l’Àngela Xi’an, és una
xiqueta xinesa adoptada per uns pares
valencians, que escriu en el seu
quadern les seues observacions i les
històries que sorgeixen de la seua
imaginació.

El paper fonamental de Xàtiva com a porta
d’entrada a Occident del paper i, alhora,
centre de producció, és conegut. Però no
tant la importància de la ciutat en el camp
de la impremta i la tipografia, sobretot arran
de l’aparició, en el segle XIX, d’un tipògraf
excepcional com ara Blai Bellver. El
polifacètic Antoni Martínez investiga i
documenta aquesta història, amb esperit
exhaustiu, però amé, en un volum que
obtingué el 2009 el premi Carlos Sarthou.

Aquesta tercera novel·la de Santiago
Forné (Castelló de la Plana, 1959), té
com a element narratiu central el tema
de l’amor. El protagonista, un professor
de filosofia, separat i amb tendència al
cinisme, emprén un viatge real que és,
també, un viatge figurat a la recerca de
la veritat de l’amor. Tota una sèrie de
relacions personals configuren la trama
d’un llibre que, al capdavall, planteja el
problema de l’existència humana.
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F a cosa d’unmes, el tanca-
ment inesperatde laprin-
cipal distribuïdora de lli-

bres en català, l’Arc de Berà, va
deixar un descobert d’uns
quants milions d’euros que
aquesta empresa devia a les edi-
torials amb què treballava—en-
tre les quals n’hi ha de valencia-
nes—. De moment, els creditors
haurand’esperar que, amb sort,
es desenrede l’embolic. L’as-
sumpteés greu, perquè lamajo-
ria dels clients d’Arc de Berà
eren editorialsmitjanes imenu-
des, que són les que tenen una
economiamésprecària. La falli-
da de la distribuïdora no pot
més que multiplicar les seues
estretors. Les cassandres de
torn s’han afanyat a augurar un
tancament en cadena d’edito-
rials modestes, que per ara no
s’ha produït, però la
preocupació és ben
comprensible.

Tot són desgràcies
en la casa del pobre,
com se sol dir. El fet és
queels lectorsd’aques-
ta pobra literatura
nostra ens havíem
acostumat a rebre les
majors alegries preci-
sament de les edito-
rials modestes, que
són, a hores d’ara, les
úniques en què l’entu-
siasmeguanya laparti-
da al mer càlcul co-
mercial. Per això són
les que publiquen els
llibres més atrevits i
els més valuosos. I ca-
da any n’apareixien de noves,
com la mig (o més de mig) va-
lenciana Riurau, la lleidatana
Alfazeta, la gironinaAccentEdi-
torial i Adesiara, ambseuaMar-
torell.

Aquesta última, Adesiara,
potser siga la més ambiciosa de
les editorials recents. La diri-
geix un jove corrector amb gust
pels clàssics, Jordi Raventós, i el
seu catàleg és una capsa de sor-
preses que inclou coses tan ape-
ritives comuna edició sense eu-
femismes de les Sàtires d’Hora-
ci, la divertidíssima —i feminis-

ta avant la lettre— Lisístrata
d’Aristòfanes i el nomenys sug-
gerent Diàleg de les meuques de
Llucià. Contra el que alguns es
pensen, els clàssics no tenien la
menor intenció d’avorrir els
seus lectors, i cert que no ho
feien. Quan es posaven tràgics,
podien ser tremends, però tam-
bé gaudien dels dons de la lleu-
geresa, la impudícia i l’insult.
Per això, ha calgut molts segles
de censura puritana i de
tergiversació inepta per a tor-
nar-los ensopits. Jordi Raventós
s’ha proposat reverdir-ne les
glòries, i trobe que fa bé. A part
dels mestres grecollatins, Ade-
siara ha publicat perles com el
CançonerdeRipoll, lamolt nota-
ble Llàstima que siga una puta
del dramaturg John Ford, la
Història del diable de Daniel De-
foe, i més títols de Thackeray,

Diderot i el marqués de Sade,
entre altres.

Amb tot, jo volia parlar-los
d’una altra novetat: la primera
traducció directa del persa al
català de les famoses Quartetes
de Khayyam. La Pèrsia medie-
val va ser terra de grans poetes,
però cap d’ells ha sabut sotra-
guejar la sensibilitat del lector
occidental com aquell astrò-
nom i matemàtic del segle XII
que va ser Khayyam, almenys
des que Edward Fitzgerald va
fer una extraordinària versió
lliure dels seus poemes a l’an-

glés, al segle XIX. L’única versió
catalana que teníem de Khay-
yam, la de Ramon Vives, publi-
cada en 1906, es va basar en un
acarament de la versió de Fitz-
gerald amb la francesa en prosa
de J.B. Nicolas (i no solament
en aquesta última, com sosté el

traductor actual, Àlex
Queraltó). Vives era un moder-
nista excèntric ambun punt he-
donista prou amable, i la seua
versió té moments molt feliços,
peròdes de 1906haplogutmas-
sa, i que en català no hi haguera
cap versió directa de Khayyam
ja feia vergonya.

Traduir Khayyam és compli-
cat, perquè la famadel seu nom
ha anat atraient al llarg dels se-
gles tal quantitat d’atribucions
dubtoses que la seua obra ha
quedat emmascarada entre els
apòcrifs. Amb tot, hi ha un gra-

pat de quartetes tan agosarades
i punyents que no es pot dubtat
que, qui les va escriure, fóra qui
fóra, era un gran poeta.
Queraltóha triat, ambboncrite-
ri, lesmés representatives. Com
que no sé un borrall de persa,
no puc judicar la seua fidelitat a
l’original, però tot fa pensar que
és molt ajustada. Com a poe-
mes en català, i posat a dema-
nar, hauria desitjat un punt
més subtil de gràcia lírica. En
l’eco que ens donen els seusmi-
llors traductors (que són pocs),
Khayyam pot ser alhora tènue i
corprenedor, comho és l’aroma
de la seua peculiar melancolia.
Aquesta és una bellesa fràgil
com la terrissa que guarda el vi
que cal beure per a oblidar que
la rosa de carn no ha de florir
de nou. Entre l’amargor i el car-
pe diem, la condensació d’al-

guns poemesdeKhayyamésun
miracle en quatre versos, i les
meues paràfrasis, ara, no poden
fer més que sollar-lo. Precisa-
ment perquè ha triat l’exacti-
tud, Queraltó s’acosta sovint a
aquestmiracle, i sempre ens en
dóna una aproximació honesta,
sense emmascaraments ni
altisonàncies, que permet in-
tuir-lo. Si una editorial té el
deure de servir la literatura i els
lectors (i no solament d’aprofi-
tar-se’n), Adesiara pot estar or-
gullosa d’haver publicat un lli-
bre com aquest.

E l poderós bisbeWaleran, el mal-
vat personatge d’Els pilars de la
terra, és l’estereotip del seu gè-

nere. En general, els best-seller treba-
llen estereotips, i per això triomfen
sense ambages: el dolent és dolentís-
sim, sense matisos, i el bo és incorrup-
tible i fidel fins a la mort. En Mille-
nium, el periodista arrisca la vida, i
són uns antics nazis (suecs, per a més
inri) els que el persegueixen, amb el
desig de fer-lo xixines. És aquesta
caracterització del mal i del bé, aques-
ta poderosa dicotomia, el que permet
que una novel·la d’aquest estil rutlle
incansablement durant milers de pla-
nes. La xicota de Millenium, au passé
obscur és objecte d’abusos sexuals; en
Els pilars de la terra les violacions i els
estupres també farceixen les planes.
La violència de gènere ho amara tot, i
els dolents, a més de sers roïns, són
degenerats. Aquests llibrots són
fàcilment traslladables al cinema, per-
què estan escrits quasi com a guions
cinematogràfics, i en el pas no hi per-
den molt, fins i tot, segons diuen, hi
guanyen. Si les novel·les de Jane Aus-
ten passades al cinema queden orfes
del poderós sentit de l’humor de l’auto-
ra, de la seua perspicàcia psicològica,
i, en general, acaben sent films agrada-
bles, però una mica planers, on la
reconstrucció històrica de l’estil de vi-
da victorià és el veritable leitmotiv; en
canvi, en aquests best-sellers la
concreció cinematogràfica els va molt
bé. El personatge ix molt més definit,
marmori, d’una sola peça. Com ara el
bisbeWaleran, un home ambiciós, sen-
se cap escrúpol a l’hora d’assolir els
seus objectius, que intriga contra tots
i que canvia de bàndol en funció del
que més li convé. Manté un reiet in-
desitjable, dèbil, poca-solta, i afavo-
reix un govern de pirates i bandarres.
Ell coneix el preu de cadascun dels
seus acompanyants, és un estudiós de
la naturalesa humana, sap dels seus
vicis i de les seues debilitats, què en
pot esperar. És, al mateix temps, im-
prescindible, el bomber que apaga els
grans focs: el senyor Lobo de Pulp Fic-
tion. Ningú no el vol, però tots el neces-
siten. No és grat a ningú, perquè no
pertany a cap colla, va a la seua i pren
ell tot sol les decisions que l’afecten,
des dels seus únics interessos. En Els
pilars de la terra és maleït per una de
les víctimes, amb el malefici de pujar
a dalt de tot i, després, caure. El bisbe
Waleran es riu d’aquesta amenaça,
perquè tem poc els déus. Tanmateix,
al final, el malefici es compleix. No cal
dir que això, sovint, tan sols ocorre en
el cinema i en les novel·les. Potser per
aquest motiu, la gent prefereix la
ficció a la realitat.
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Un monument al poeta persa Khayyam.

El conseller Rafael Blasco. / jordi vicent
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