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l món personal d’Albert Villaró
es mou entre l’Alt Urgell i An-
dorra. També el món literari. Re-

trata el món rural i el dels contraban-
distes a Obaga, fa novel·la històrica a
L’any dels Francs i en un dels dos relats
de La primera pràctica, la novel·la que va
publicar fa uns mesos. Però la seva no-
vel·la històrica no és des de dins, com
deia Marguerite Yourcenar que volia
fer, sinó des de fora, una visió més aviat
divertida. Com un marc mirat des
d’avui. Hi ha sempre un fons policíac i
de misteri a tots els seu llibres: Blau de
Prússia n’és un dels millors exponents.
Em sembla que a cap de les quatres no-
vel·les que li he llegit, la música no hi
apareix tan clarament com a La primera
pràctica: tant en el relat històric –l’hi-
vern del 1642 a la Guerra dels Sega-
dors–, en què mossèn Joan Areny com-
pon un rèquiem que estrena arran de la
mort, diguem-ne, accidental de mos-
sèn Joan Pere Roca, guitarrista, com en el contemporani –del 4 al 13
de setembre del 1991, amb un apèndix d’uns dies de l’octubre del
1992–, en què Roger, que toca la viola de gamba, s’enamora de Caro-
line, que és contralt, que viu a Suïssa i que ha vingut uns dies a La-
grau a fer un curs de música antiga. Ens expliquen els relats dos nar-
radors omniscients. Però ho fan en uns fragments tan curts que en
alguns moments trenquen massa el ritme. Fan de pont als dos relats:
el mateix escenari, la passió musical i sobretot les passions huma-
nes. També les accions, que són sovint paral·leles, també fàcilment
previsibles. L’estil de Villaró és llegidor i planer, però una novel·la és
com el curs de música antiga de què parla: un sistema tancat. Molt
més una estructura que no un conjunt de planes.
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Dues històries de desig
Albert Villaró novel·la dos relats units per la
passió i pel lloc, però separats pel temps

«LA PRIMERA
PRÀCTICA»
Autor: ALBERT VILLARÓ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 290 / Preu: 20 €

Dues històries
comparteixen un
mateix escenari i
ressonen d’una època a
l’altra. Dos rèquiems a
doble cor.
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«PUTES I CONSENTITS»
Autor: ANTONINA CANYELLES
Editorial: LAPISLÀTZULI
Pàgines: 218 / Preu: 20 €

La poesia de la mallorquina
Antonina Canyelles és com la
visió d’una estrella fugaç, com
un tret, com una guillotina...

Amb el pas lluminós del cometa, amb l’esclat de
la pólvora, amb la caiguda del tall d’acer o amb
un poema seu ningú no queda indiferent.
Aquesta antologia poètica, acompanyada del re-
cull de 34 poemes inèdits Tasta’m, són les prime-
res publicacions de la nova editorial Lapislàtzuli.

«ELS AMANTS VOLÀTILS»
Autor: ISIDRE GRAU
Editorial: PROA
Pàgines: 320 / Preu: 19 €

Un escriptor rep d’una veïna i
antiga amant la confessió
d’una aventura amorosa amb
desengany final. L’amiga incita

l’escriptor a novel·lar la seva història, per agafar
distància i passar pàgina. Quan l’home es posa a
treballar, algunes coses comencen a canviar din-
tre seu. Per què costa tan poc que una relació
sentimental s’espatlli? En quin moment l’amor
es converteix en un camp minat?

«DE TALES A DEMÒCRIT.
EL PENSAMENT
PRESOCRÀTIC»
Edició i traducció: JOAN FERRER
Editorial: EDICIONS DE LA L·L
Pàgines: 885 / Preu: 33 €

Per primer cop en català, el
gruix més important del pensa-

ment grec antic sorgit abans de Plató. La totalitat
dels fragments conservats i una selecció de testi-
monis sobre els escrits de Tales, Anaximandre,
Anaxímenes, Pitàgores, Xenòfanes, Heràclit, Alc-
meó, Parmènides, Zenó, Melís, Empèdocles, Ana-
xàgores, Diògenes, Leucip i Demòcrit.

ón 16.247 versos tetrasíl·labs en
el català del segle XV. L’únic ma-
nuscrit que se’n conserva, a la Bi-

blioteca Vaticana, no té títol ni autor, per
bé que en el prefaci s’aclareix que «haurà
nom Spill» i que la coberta de l’edició
prínceps s’indica que l’obra és escrita
«per lo magnifich mestre Jaume Roig».
Dues rúbriques han acompanyat aques-
ta narració en vers des del segle XVIII: Lli-
bre de consells i Llibre de les dones. El lector
novell ha de saber que l’Espill és una dura
invectiva contra les dones, satírica i mo-
ralista alhora, a través d’un personatge
narrador que vol «prendre muller» però
que fracassa contínuament. Josep Guia,
doctor en matemàtiques i en filologia, fa
una anàlisi tan acurada de l’Espill que
aconsegueix atrapar el lector inexpert
amb una introducció molt amena a pro-
pòsit del contingut, del títol, de l’autor,
de les edicions i de les traduccions; tam-
bé l’enganxa amb el tractament de les
dades internes i externes que es descri-
uen al llarg de la vida de ficció del protagonista, que és el mateix narra-
dor, o l’aportació de dades per a la datació de l’escriptura real d’aquesta
obra, que no pot ser, segons Guia, que s’hagi d’escriure en un sol any.
Tanmateix, alguns estudiosos han arribat a fixar l’any i el lloc d’escrip-
tura: 1460, Callosa d’en Sarrià (País Valencià). La resta de capítols són
més densos i és possible que s’adrecin més a un lector expert i potser en-
tusiasta d’aquesta obra, que busqui concordances temàtiques i lin-
güístiques amb altres obres anteriors o coetànies, com Lo somni, de Ber-
nat Metge, o Lo Cartoixà, de Ludolf de Saxònia, traduït per Joan Roís de
Corella. Destaquen, finalment, les correccions de lectura respecte
d’estudis anteriors i una mostra comentada de la fraseologia de l’Espill.
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Entorn femení
Josep Guia fa una aportació crítica a
l’«Espill», una obra en vers del segle XV

«FICCIÓ I REALITAT
A L’ESPILL»
Autor: JOSEP GUIA
Editorial: UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
Pàgines: 260
Preu: 18 €

Josep Guia fa una
introducció a l’Espill,
una obra
d’extraordinària riquesa
lèxica i fraseològica.


