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«NÚMERO 5. EL SUBMARÍ
PERDUT»
Autor: LLUÍS LLORT I ORIOL
MALET
Editorial: BARCANOVA
Pàgines: 240 / Preu: 11,90 €

Tot va començar amb una
il·lustració que l’Oriol Malet va

enviar a en Lluís Llort: «A veure què t’inspira», li
va dir. Ells dos són els artífexs d’una mena
d’híbrid entre novel·la convencional i novel·la
il·lustrada que protagonitza Nuno Peixoto, un
jove científic portuguès que treu a la llum un
sorprenent projecte secret.

«DUES VIDES»
Autor: JOAN PIQUÉ
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 336
Preu: 21,50 €

Marc Serra és un jove enginyer
barceloní casat i amb dos fills.
Un bon dia viatja fins als

Estats Units per proposar un acord a un vell
amic. Un negoci rodó que, si tot surt com està
previst, els obrirà la porta a un món ple de
noves possibilitats. Quan tot sembla que està
acordat, en Marc decideix tornar a Barcelona,
però una brutal agressió trastoca els seus plans.
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uropa va néixer a Grècia: l’alfabet,
la poesia, la ciència, l’art, la filoso-

fia, la democràcia tal com les entenem
avui dia provenen d’aquella península,
d’aquell arxipèlag. Sense Pèricles, Plató,
Heròdot i Sòfocles, per citar només qua-
tre noms, no seríem qui som.

Avui dia, però, Grècia és la primera
fitxa del dòmino europeu que ha cai-
gut, i en la caiguda n’arrossega d’altres.
Després de segles de decadència, quan
ens hem acostumat a veure els seus al-
tars i les seves escultures a París, Lon-
dres i Berlín, ara Grècia torna a ser pio-
nera: ho va ser en la creació i ara ho és
en la ruïna.

L’enfonsament de Grècia coincideix
amb la publicació de l’Odissea que Joan
F. Mira ha traduït a Proa. En aquestes
pàgines, el personatge més conegut de
la literatura grega, Ulisses, se’ns mostra
destre en trucs, disfresses i mentides.
Tornant d’enganyar els troians, enga-
nya Polifem fent-se passar per Ningú,
enganya tothom amb qui topa durant
el retorn a Ítaca, i continua enganyant
quan hi arriba. Fins i tot la seva dona,
Penèlope, el posa a prova abans de
creure-se’l.

En el tretzè cant del llibre, la deessa
Atena s’admira davant la inesgotable
capacitat de mentir que mostra Ulisses.
Llegim-ho en la recent traducció de Mi-
ra: «Astuciós i subtil ha de ser qui vol-
gués superar-te / en tota mena d’en-
ganys, fins i tot si és un déu qui t’en-
contra./ Murri, embolicador i mai tip
d’ardits, no podies, / ni en el teu propi
país, oblidar-te d’astúcies i trampes / i
de relats mentiders, que t’agraden d’en-
çà que vas néixer?»

Cada dia trobem a la premsa articles i
declaracions dels nostres representants,
que es queixen que Grècia va falsificar
les dades macroeconòmiques per entrar
a la zona euro, i que les va continuar
falsificant quan ja hi era. I doncs, què té
d’estrany? L’Odissea és –entre altres co-
ses– una apologia de la mentida. Que
no llegeixen els clàssics, els nostres diri-
gents? Els grecs ens treuen el que ens
van donar. Van ser ells els qui van in-
ventar el mite d’Europa. Grècia s’ha re-
velat, per dir-ho amb una altra de les se-
ves creacions, com el cavall de Troia
que va entrar a la nostra fortalesa. Vist
amb perspectiva, ¿que no hi ha justícia
poètica en aquest final de cicle?

E
L’odissea d’Europa

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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quest no és un llibre de poemes ama-
toris, bé que en recull uns quants de
destacables. La promiscuïtat del tí-

tol fa referència a la dels volums en una bi-
blioteca. Com la concupiscència del poema
homònim parla de la gola per la cultura. Cap
excés: es tracta d’un excel·lent llibre de gra-
dacions, que conté molts versos sobre la vida
moral de la família.

Àlex Susanna va depurant una manera
d’escriure –objectivació d’una manera de
veure– que va inaugurar amb Els dies antics
(1982), una obra que va beneir Marià Ma-
nent amb el pròleg que li va dedicar. La majo-
ria de poemes d’aquell llibre ja contenien
l’esperit del que ha acabat sent la veu perso-
nal, ben distingible, del poeta barceloní.
Després han vingut sis títols més. L’expressió
s’ha sofisticat, els pretextos han anat can-
viant –el focus de l’atenció ha passat del jo
un punt entotsolat dels primers llibres a un
de molt més compartible–, els temes també
han adquirit una més gran profunditat... Pe-
rò, en essència, aquell títol del 82 ja avançava
el que seria la poesia de l’autor.

El llibre s’obre amb la imatge, tan precisa,
d’un gos que «va a la percaça frisosa / de ras-
tres que no veiem» i acaba amb la d’una casa

A

Quatre anys després d’«Angles morts», l’escriptor Àlex
Susanna publica un nou llibre de poemes

JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

Concupiscència,
promiscuïtat

ÀLEX SUSANNA
(Barcelona, 1957). Escriptor i gestor cultural.
Ha dirigit la Fundació Caixa Catalunya a La
Pedrera (2004-2010) i actualment és director
adjunt de l’Institut Ramon Llull.

«PROMISCUÏTAT,»
Autor: ÀLEX SUSANNA
Editorial: PROA
Pàgines: 120 / Preu: 16,50 €

Més que mai, Àlex Susanna aposta per la
poesia que reflexiona sobre la vida i que hi
recolza enterament
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«ELS PRIMERS COMTES
CATALANS»
Autor: RAMON D’ABADAL
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 480 / Preu: 26 €

Els comtats catalans són
l’embrió d’una nació que neix
a l’ombra de les grans

potències polítiques i militars medievals. Ramon
d’Abadal estableix les bases d’estudi dels primers
comtes que van exercir de senyors de ple dret del
territori que segles més tard esdevindria
Catalunya i aporta llum a una època que massa
sovint ha estat titllada de fosca.

«CADA DIA PENSO EN TU»
Autora: MARIA BARBAL
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 120
Preu: 16,50 €

Els animals són éssers que
sovint ens acompanyen en la
nostra aventura vital o que,

només de veure’ns, fugen esperitats. Aquells que
comparteixen casa amb nosaltres, no són tan
sols espectadors del que ens passa, sinó que
esdevenen personatges importants en les nostres
històries. Maria Barbal explora les relacions entre
humans i animals.

«ORATJOL DE LA SERRA»
Autor: EDUARD GIRBAL JAUME
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 238 / Preu: 16,90 €

Oratjol de la Serra (1919) és un
conjunt de proses silvestres que
ens inicia en la descoberta
d’una població (o gairebé) de

l’agresta Catalunya interior de principis del segle
XXi en els grans personatges que hi viuen. Amb
la reedició d’aquesta obra d’Eduard Girbal
(Girona, 1881 - Barcelona, 1947) es clou el cicle
narratiu L’agre de la terra, que inclou també
L’estrella amb cua i La tragèdia de cal Pere Llarg.
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Àlex Susanna publica un nou llibre de
poemes on reflexiona sobre la vida moral de

la família. / QUIM PUIG creció, cada vegada més exigent, de la seva
poesia: els noms de les coses tenen valor i, per
tant, cal que citem cada cosa pel seu nom i
que li atorguem el valor que li correspon (Er-
mita de Sant Pol). No és gens contradictori,
però: la corporeïtat d’arbres o edificis permet
entreveure l’ànima d’aquestes instàncies. El
poeta ens recomana «parar els sentits / a allò
que tenim més a prop». El llibre parla d’això i
de moltes altres qüestions. De l’estil literari
(Ritardando), dels gestos significatius (Pau-
sa), dels objectes que ens impacten la cons-
ciència (N.Y.) Hi ha, com deia, força poemes
sobre la vida moral de la família, i molt bons.
Hi ha llenegues blanques, rovellons i ampo-
lles de vi blanc dins la glaçonera. Una natura
morta amb filla. Reflexions sobre la memòria
i el desig. Els versos de Susanna construeixen
un espai verbal d’hospitalitat. Promiscuïtat és
un llibre que demana que el llegim i que el re-
llegim. Aprofitem-lo!

de muntanya tranquil·la, refugi contra el do-
lor i la barbàrie del món. Promiscuïtat propo-
sa un programa: defensem-nos de les urpades
de la vida, de la cridòria i de la pressa, d’allò
que no pot deixar de desplaure’ns per tal com
som éssers vius (éssers per a la mort), defen-
sem-nos-en, dic, amb la cultura. La cultura és
una arma per lluitar contra tot això. La poesia
és una eina privilegiada per fer sentit. Altra-
ment, ¿com podríem explicar-nos i suportar
l’absurditat de la nostra contingència?

Són poemes que observen la naturalesa, i
que demostren una cura especial per recollir
tot allò que significa més enllà del jo. Aquí és
la «llum crua de l’hivern / que ho brunyeix i
despulla tot»; més endavant, un pessebre
matusser en un lloc d’alta muntanya que diu
«amb cruesa / tota la soledat / i la desempa-
rança / d’un naixement / d’on encara pen-
gem». Allà, un poema en què apareixen cabi-
rols i conills; en un altre lloc, hi sentim –lle-

git– el perfum del romaní. Són versos ventu-
rosament plens de coses. La natura es copsa a
l’aire lliure, s’aprèn del natural; però també
ens revela sentits pregons per mitjà d’un qua-
dre de Constable (o de Hockney) o d’una
obra –i aquí és la natura humana, en la seva
ferma corporeïtat, en la seva nua espirituali-
tat– de Lucian Freud, el nét de Sigmund:
«Carn cada cop més flàccida i matxucada, /
esperit sempre més tens i ensuperbit.»

Un dels verbs preferits de Susanna és entre-
veure. És a dir, una manera de veure les coses
amb la intuïció més que no pas amb la vista.
Són, és clar, les coses que no se’ns mostren
clarament, les que se’ns amaguen o no se’ns
revelen mai del tot. Aquest entreveure pot
semblar que sigui contradictori amb la con-




