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L
a mort i la paraula és un
llibre tan fàcil de llegir
comdificil d’afrontar. Car-

les Camps Mundó (Cervelló,
1948) escriu d’una manera com
més va més planera, però el
propòsit que l’anima és objecti-
var qüestions essencials de la
condició humana, cosa que no
s’adiu amb la tendència general
a la superficialitat pretensiosa.
La seva activitat creadora té
dues etapes: fins als anys setanta
practica la poesia visual, i a par-
tir de llavors, la poesia
pròpiament dita, és a dir el llen-
guatge formalitzat. Una
insatisfacció pel joc que no porta
enlloc, o diguem-ne l’experimen-
talisme d’arrel avantguardista,
l’aboca a un procés de recerca
d’un estil propi —“a depurar la
meva llengua, a retrobar com jo
parlava autènticament”, va dir
en una Autopresentació del
2005—, en el qual poder expres-
sar “les temàtiques universals”.

Títols com Lliçó de tenebres
(1996) i El contorn de l’ombra
(2007) són exemples reeixits
d’aquesta vocació per reformu-
lar els interrogants últims de
l’existència, sense concessions a
cap ideologia consoladora. Per
això, perquè no són territoris

que hom explori de bon grat, els
seus breus magnífics i lapidaris
poemes —segurament els versos
més ben escandits del panorama
actual— poden no rebre tanta
atenció com en es mereixen. El
lament de la criatura conscient
de la seva segura extinció, tant si
és resignat davant l’ineluctable o
expectant davant un hipotètic
més enllà, ha estat sempre més
productiu literàriament que la
freda constatació de l’única certe-
sa: això s’acaba, i si hi ha un des-
prés, no en sabem ni en podem
saber res.

La primera part de La mort i
la paraula —premi Carles Riba,

2009— destaca que el temor de
la mort és exclusiu dels humans,
com la història i el llenguatge.
Els animals viuen sense passat ni
futur, ni consciència de protago-
nitzar una successió d’esdeveni-
ments. En canvi, els humans no
se’n poden sostreure, perquè “la
mort nia en lamemòria”. La sego-
na part relata l’experiència d’una
malaltia, amb el càncer que creix
a costa del cos que va cap a la
mort: “un tros de mort que, per
fer-me morir, / viu de la vida que
li dono, com si l’estigués ges-
tant”. La proximitat de la mort,

inevitablement, porta a pensar-
hi tot el temps, a meditar sobre
qüestions insolubles; per això:
“¡No te m’acostis! (…) Em put la
veu.” Un cop superada la malal-
tia, la lliçó que se n’extreu és
“que viure basta, / que sobra l’es-
perança —l’ambició, l’afany, el
sempre—”. I la tercera part expla-
na aquesta conclusió; de la mort
no se’n pot dir res i “només l’am-
nèsia et prepara per morir”. No
hi ha consol ni fugida possibles
davant un fet incontestable: “Ca-
da cop ets menys vida”.

Epicur recomanava no témer
lamort amb l’argument quemen-
tre vivim, la mort no hi és, i quan
hi és, nosaltres ja no hi som; però
aquesta fútil constatació és insu-
ficient per contrarestar els efec-
tes que té en l’ànim de l’individu
la indefugible consciència del de-
clivi. En els poemes de Camps la
reflexió intel·lectual està intrínse-
cament unida a l’experiència del
dolor, la malaltia i el desengany, i
les fredes construccions racio-
nals no són un argument vàlid
davant la inquietud humana que
la mort suscita. D’altra banda, la
pàtria pròpia dels poetes, el llen-
guatge—“com a revelador de sen-
tits intangibles”—, tampoc no és
cap refugi, sinó un miratge, jocs
verbals en què ens entretenim
per no voler reconèixer que “el
que ens sembla ser indicible” no
és altra cosa que “confusió de les
paraules”. Camps aposta per di-
buixar amb línia clara, sense
multiplicar abstraccions ni imat-
ges abstruses, la desolada reali-
tat de la nostra existència.
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P
intar un gat no és fàcil,
molts artistes han su-
cumbit en l’intent mal-

grat tenir mà i bones intencio-
ns. Una superfície tova i pelu-
da sempre és complicat de re-
presentar. Potser només Fouji-
ta podia entretenir-se a fer, pèl
per pèl, ufanoses bèsties per-
ses i assolir un resultat esplèn-
did. Sunyer, en canvi va optar
pels siamesos, segurament per-
què eren el que més s’adeia
amb la sinuositat beix i com-
pacta dels seus paisatges car-
nals. Actualment, Ramiro Fer-
nández en pinta de tots colors,
de raça i de carrer que tant li
és, i els escampa alegrement
pels seus desimbolts interiors
d’indiano.

A partir d’avui, Ramón He-
rreros surt de l’armari per con-
fessar-nos els seus amors im-
possibles: els gats, o més ben
dit: les gates, tal com precisa al
text de presentació que ell ma-
teix s’ha escrit. Després de di-
verses dècades d’exitós treball
sota l’estela de la geometria
intuïtiva i freda de l’allunyat
pintor Josep Lluís Jubany, a la
que va voler conferir
grandiloqüència de mural i, al-
hora, calidesa de catifa, Herre-
ros va abraçar la figuració pels
voltants de 1996. Un trenca-
ment formal però no pas tèc-
nic ja que ha continuat amb la
seva paleta de colors i la forma
peculiar d’aplicar-los a la tela.
Les abstraccions decoratives
van donar pas a unes figures
planes i asèptiques, a mig camí
entre Robert Llimós —un altre
desertor, ben rebut a la Sala
Parés— i Alex Katz.

Ara, Herreros (Barcelona,
1947) s’endinsa en el món dels
felins domèstics i assoleix una
proximitat que no tenien ni les
reiterades figures femenines
ni els seus desèrtics paisatges.
I més que acostar-se a l’excel·-
lència de Foujita o a la sensuali-
tat de Sunyer, aquests gats —o
gates— herrerians remeten di-
rectament a les sintètiques i es-
tilitzades xilografies del cèle-

bre gravador holandès Mau-
rits Cornelis Escher realitza-
des el 1919, just quan estudia-
va arquitectura i arts decorati-
ves a Harlem. De fet, els gats
silenciosos i refinats que han
envaït les sales de la René Me-
tras semblen sorgir directa-
ment dels cartells, il·lustracio-
ns i postals de l’Europa Central
secessionista. Cent anys des-
prés, quasi sense canvis, enca-
ra ronronegen seductors espe-
rant que algú els pentini.
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Qui no té feina,
el gat pentina
Josep Casamartina i Parassols

E
l 1938 van visitar Barcelo-
na els joveníssims John Fi-
tzgerald Kennedy i Indira

Gandhi, que només tenien 21
anys, i que amb el temps esdevin-
drien destacadíssims dirigents
mundials. LaBarcelonade laGue-
rra Civil era un punt d’atracció
del món, més encara quan el go-
vern de la República s’hi va insta-
l·lar, i amb l’enorme ressó dels
bombardeigs de març de 1938,
que van colpir elmón sencer. Bar-
celona era aleshores, doncs, ob-
servada des de fora i vivia alhora
una etapa molt intensa de la seva
història, d’innegable protagonis-
me dels sectors populars, que el
llibre de Ferran Aisa intenta re-

tratar. El llibre explica detalls de
tota mena, com la crida que feia
un regidor barceloní als veïns
perquè no llencessin les escom-
braries pel balcó fins a informa-
cions sobre on eren els menja-
dors populars als barris de Barce-
lona, quins funcionaris munici-
pals van ser destituïts acusats de
facciosos, on eren les colònies
per a infants refugiats, com es re-
partien les targetes de raciona-
ment, etcètera. Són informacions
d’enorme detall que conviuen en
el llibre que ressenyem amb d’al-
tres de més volada, com el retrat
de la vida de la corporació muni-
cipal davant tantes dificultats,
amb el paper preeminent d’alcal-
des com Carles Pi i Sunyer, un
dels republicans de més pes a la
vida catalana, o d’Hilari Salvadó,
un alcalde que va esdevenir molt
popular, sempre ben a prop dels
ciutadans, però que avui no diu

res a la majoria de barcelonins.
Segur que Barcelona es me-

reix una informació amb aquest
nivell de detall, i que l’ajuntament
barceloní tambémereix una bona
monografia. De fet, fa pocs mesos
va aparèixer un extens Atlas de la
Guerra Civil a Barcelona (Edicions
62), que il·lustra i cartografia un
munt d’aspectes de la vida de la
ciutat, però el que ara es troba a
faltar és un discurs historiogràfic
més contrastat. De fet, el llibre de
Ferran Aisa és una extensa i deta-
llada crònica de la vida de la capi-
tal catalana en unes
circumstàncies ben especials.
Una explicació minuciosa i útil,
però de construcció més dubtosa.
Per exemple, per l’ús abusiu de la
premsa com a font històrica, amb
unes capçaleres que sortien sot-
meses a la censura pròpia de la
guerra, i a les consignes dels par-
tits. Sobta també que un llibre tan

extens, de prop de 800 pàgines,
no disposi d’un apartat referit a
les fonts arxivístiques, de la ma-
teixa manera que sorprèn en un
llibre d’aquestes dimensions
l’absència de notes que indiquin
la procedència de les fonts. Tam-
poc sembla molt encertat el títol
del llibre, que afirmauna cronolo-
gia (1931-1939) que el lector no
trobarà, ja que només es dedica
un preàmbul de menys de vint
pàgines al període de 1931-1936.

D’aquesta manera, una
temàtica interessant i un munt
d’informacions acaben configu-
rant un llibre estrany, massa ex-
tens per ser considerada una obra
de divulgació, que requereix tam-
bé una jerarquització dels missat-
ges que s’adrecen al lector; també
confús en l’objectiu temàtic (Bar-
celona o l’ajuntament de la ciu-
tat), amb buits clamorosos si es
pretenia parlar de la ciutat, com
la persecució religiosa a l’inici de
la guerra o les represàlies sobre
els sectors vinculats als facciosos,
que també erenbarcelonins. I d’al-
tra banda, poc rigorós pels espe-
cialistes, per l’absència d’aparell
crític. Segurament hauria estat
útil definir de bon començament
uns objectius més clars.
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Cap a la mort,
sense esperança
Manuel Castaño

LLIBRES

Barcelona en guerra
Carles Santacana

Un dels gats que presenta Ramón Herreros a la René Metràs.

En Camps la reflexió
intel·lectual està molt
unida a l’experiència del
dolor i el desengany
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