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«POSAR DESNUDA EN LA
HABANA»
Autor: WENDY GUERRA
Editorial: ALFAGUARA
Pàgines: 208
Preu: 18,50 €

La cubana Wendy Guerra ha
buscat durant anys tota la

informació disponible sobre Anaïs Nin, per crear
un diari apòcrif. El 1922, Anaïs viatja a Cuba
rere el rastre d’un pare absent i idealitzat, el
músic Joaquín Nin. Tenia 19 anys i s’havia
compromès amb Hugo Guiler. El llibre és un
gran homenatge a Anaïs Nin.

«I EL MÓN GIRA»
Autor: DAVID CIRICI
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 544
Preu: 21,90 €

David Cirici va guanyar el
darrer Premi Prudenci Bertrana
de novel·la amb aquesta obra.

Es tracta d’una novel·la sense bons ni dolents,
amb comèdia i amb drama, en què tothom se
sent empès a canviar i, si pot ser, a millorar. Una
història construïda com un joc d’engranatges
que mouen el món, el capgiren i fan rics els
pobres i una mica menys rics els rics.

LLIBRES

entre esperem que s’estreni la
seva pel·lícula sobre Edgar Hoo-

ver, pot ser el moment de repassar la fil-
mografia de Clint Eastwood, que traça
un camí coherent que es resol amb la
interpretació de Walt Kowalski a Gran
Torino. La majoria dels protagonistes
que ha interpretat, fins i tot els dels pri-
mers spaghetti westerns, segueixen un
codi d’honor que es caracteritza per un
sentit del deure i de la lleialtat que està
per damunt del valor de la vida: els per-
sonatges estan disposats a morir abans
que renunciar a complir el que conside-
ren que és el seu deure. Al costat del
menyspreu per la mort, altres caracte-
rístiques són la tendència al laconisme,
el rebuig de la queixa, l’assumpció del
sofriment, l’hàbit de la resolució i la in-
dependència. De fet, les regles que se-
gueixen molts dels personatges inter-
pretats per Clint Eastwood coincidei-
xen en gran mesura amb el codi samu-
rai tal com està recollit al Hagakure –el
llibre de capçalera de Yukio Mishima–,
escrit per Jocho Yamamoto al s. XVIII.

El recorregut fatal del policia tossut a
Ruta suïcida, l’espiritualitat del Genet
pàl·lid, l’alt nivell d’exigència d’El ser-
gent de ferro, el valor de la paraula dona-
da a Sense perdó i la determinació dels
Space Cowboys es poden entendre com a
manifestacions d’aquest codi. La com-
binació entre la determinació samurai i
l’acceptació del destí pròpia del monjo
zen comença potser a Million Dolar Ba-
by. El doblet format per Banderes dels
nostres pares i Cartes des d’Iwo Jima gira-
va els ulls cap al Japó, però va ser a Gran
Torino, de moment el seu testament
com a actor, on aquesta combinació re-
sulta més reeixida.

El protagonista de Gran Torino és
l’antic guerrer que va complir les or-
dres, però que en la vellesa dubta si
eren correctes. Com a antic soldat, da-
vant el conflicte opta per la força, però
aviat descobreix que no és pas un bon
mètode. L’autoimmolació pot resultar
més efectiva. La que fins ara és l’última
escena on apareix Clint Eastwood –on
barreja la valentia del cowboy, el seppuku
orgullós del samurai i el sacrifici humil
del monjo budista– és un compendi i
una expiació de totes les seves pel·lícu-
les, fins i tot les de Dirty Harry. Com es-
tableix el Hagakure, «cal començar el
dia pensant en la mort».

M
El camí del samurai
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i ha, en la poesia de David Castillo,
un gest de peremptorietat molt ca-
racterístic: s’escriu per pura neces-

sitat, perquè no se sap ben bé què es podria
fer altrament. Aquell que escriu en un mur,
aquell altre que ho fa en un tros de paper... La
veu preferida és la segona del singular: un tu
que identifiquem amb aquesta mateixa ur-
gència, amb una confessió velada, però tam-
bé amb l’anàlisi de l’experiència i amb l’esti-
mació de la consciència.

Els poemes de Doble zero es van compon-
dre al mateix temps que els d’Esquena nua.
Per tant, ja compten més d’una dècada. Però
el lector té la impressió que res del que s’hi
diu no es podria haver dit d’una manera gai-
re diferent. «Hi ha un moment que t’adones
que has de marxar», llegim en el primer poe-
ma, un punt eliotià, lúcid per imperatiu mo-
ral: «Després de tota una vida sabent que eres
el més jove, / un dia descobreixes que ja ets el
més vell.» En l’horitzó d’aquesta hipotètica
vellesa, hi cap la valoració d’un dolor que pot
ser «fascinant» i el recompte de les cicatrius.
Els personatges dels seus versos –aquesta veu
singular que els agermana– no han menat
una vida fàcil, ni gens acomodatícia. Han
viscut al marge, i al límit, però sense caure
mai del tot, com l’Àngel Varona, el protago-
nista de la seva novel·la El Mar de la Tranquil-
litat. A Doble zero hi reconeixem, una vegada
més, la ciutat que no surt ni sortirà mai a la

H

Ja ets el més vell
La poesia de David Castillo, un territori de paraules conegut,
sempre ens té reservades algunes sorpreses

JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

DAVID CASTILLO
(Barcelona, 1961). Periodista d’El Punt Avui,
poeta i escriptor, és autor de les novel·les El
Mar de la Tranquil·litat, No miris enrere i El cel
de l’infern, i dels llibres de poemes Game over,
Esquena Nua o de la novel·la en vers El llibre
dels mals catalans, entre altres.

«DOBLE ZERO»
Autor: DAVID CASTILLO
Editorial: PROA
Pàgines: 88 / Preu: 16,50 €

Amb una sensibilitat més pròxima a un
rocker de carrer que a un esteta de despatx,
la poesia de Castillo té una intensitat i una
sinceritat que connecten amb un públic
ampli.
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«NARRACIONS»
Autor: JOAQUIM RUYRA
Editorial: LA BUTXACA 62
Pàgines: 624
Preu: 13,95€

El volum aplega vint-i-cinc
narracions de Joaquim Ruyra:
les setze de Pinya de rosa

(1920), les set de La parada (1919), una de
posterior a aquest segon recull (Les coses
benignes, recollida el 1928 a Entre flames) i, en
apèndix, l’última narració d’envergadura que
Ruyra va publicar a la premsa (Sociòlegs
d’ultratomba, 1929). Amb pròleg de Toni Sala.

«LA “NOVA BARCELONA”
DEL DANUBI (1735-1738)»
Autor: AGUSTÍ ALCOBERRO
Editorial: RAFAEL DALMAU, ED.
Pàgines: 128 Preu: 13€

Vint anys després de finalitzar
la Guerra de Successió, uns
centenars d’exiliats, sobretot

catalans, van ser enviats al Banat de Temesvar,
amb el propòsit de fundar una nova ciutat en el
territori limítrof amb la frontera turca. Sorprèn i
commou resseguir les passes d’aquells homes,
dones i infants que van arribar a bastir una nova
pàtria, que anomenaren Nova Barcelona.

«L’ESTIU SENSE HOMES»
Autor: SIRI HUSTVEDT
Editorial: ANAGRAMA-EMPÚRIES
Traductor: FERRAN RÀFOLS G.
pàgines: 200 Preu:17,90 €

L’estiu sense homes és una
novel·la intel·ligent sobre la
guerra dels sexes, la solitud,

l’amor, la utilitat de la poesia i la possibilitat de
canviar. La narració avança en clau de comèdia,
sempre amb un peu a la tragèdia, ja que el
plantejament és: què passa quan el teu marit
decideix fer una pausa en el matrimoni i
descobreixes que la pausa és una jove francesa?
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David Castillo. / JORDI SOTERAS

paperassa turística, la que han destruït els hi-
gienistes; i hi anem coneixent, com en una ru-
ta ritual, tot de bars, alguns dels quals ja des-
apareguts (hi ha tota una litúrgia del bar po-
pular). Alguns versos, en la seva exacta con-
signació, semblen presos d’una crònica pe-
riodística ciutadana: «Aquesta ciutat tan bru-
ta / –només la reguen per evitar que les des-
pulles vivents seguin.»

La raó que es desprèn d’aquests poemes ta-
lla. Fixem-nos, si no, en la consideració de
l’amor, el gran tema: no pot ser més àcida. El
més dolç que en llegim: «Compartim silen-
cis, / no ens fem retrets / i callem tot el que no
cal dir: / podria separar-nos.» El poema El jer-
sei, un dels meus preferits, parla d’una parella

que du el mateix jersei (els l’han regalat per
bandes diferents). «Eres jove / i ningú hauria
vaticinat que també series efímera.» El jersei
d’un dels dos personatges acaba en un conte-
nidor de Càritas (com acaben als contenidors
de l’oblit les persones que hem estimat, el far-
cit del jersei), i ell, la consciència lúcida, es
pregunta: «Què fer amb el record més enllà
del poema?» És un Castillo cru, certament
(però, ¿ha deixat mai de ser-ho?) De vegades,
l’afecte s’expressa d’una manera ben dialèc-
tica, provocadora: «Et trencaré les joguines /
perquè puguis continuar jugant.»

El llibre reflexiona sobre les il·lusions per-
dudes. Potser, de tant en tant, el lector hi ad-
vertirà una serenitat nova. O un besllum, en-

cara ben pàl·lid, de serenitat: «El dolor cica-
tritzat / sempre el pots acariciar.» En un altre
poema, un gat «amb la panxa oberta / que
s’arrossega per terra per no perdre els bu-
dells» ens convida a compadir-nos-en. «La
felicitat era un got de vi a casa teva»: ¿com no
hauríem de referir-nos a la desesperança de la
poesia de Castillo? El que passa, al meu en-

tendre, és que en aquest títol nou sembla més
matisada. No ens distraguem: el passejant
dels poemes presents avança en estricta sole-
dat. Ve d’un passat convuls, dels que passen
factura, i sap que res, absolutament res, no
l’ha de redimir. L’«amor suprem» del mantra
de Coltrane esdevé una versió sarcàstica
d’una vida que «s’autocopia / fins a resultar
patètica». L’amor hi va ser, durant uns anys,
un moment en la història de la nostra vida.
Una cançó de Mishima es pregunta què en fa-
rem, del desig, ara que hem trobat l’amor. El
poeta Castillo observa el desig des de l’espiell
dels seus versos: «Una estrafeta abstracció de
l’amor / penetrant-te.» Touché!

A «Doble zero» hi
reconeixem, una vegada
més, la ciutat que no
surt ni sortirà mai a la
paperassa turística




