
NOVETATS EDITORIALS.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«RESIDUALS O
INDEPENDENTS?»
Autor: JORDI PUJOL
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 72 / Preu: 5 €

Residuals o independents? Quan
es trenquen els ponts recull les
reflexions que el 30 de març de

2011 l’expresident de la Generalitat de
Catalunya Jordi Pujol va fer públiques en una
conferència en què va posar de manifest la
revisió d’alguns dels seus plantejaments. I una
confessió: que ja no tenia arguments per rebatre
els que defensaven la via de l’independentisme.

«L’OR NEGRE DE LA
MORT»
Autor: XAVIER MONTANYÀ
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 176 / Preu: 18 €

El periodista Xavier Montanyà
denuncia a L’or negre de la mort
la situació d’extrema fragilitat

econòmica i social de Nigèria i es fa ressò de les
tràgiques conseqüències de les accions de les
multinacionals petrolieres. La rica zona del sud
del país concentra paradoxalment moltes de les
problemàtiques del món actual: atemptat
ecològic, violació dels drets humans, corrupció...
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LLIBRES

e les moltes maneres possibles d’in-
ternar-se en la literatura, Miquel

Berga (Salt, 1952) ha triat la més discreta.
El primer llibre va ser Entre la ploma i el fu-
sell (1981), que plasmava la relació entre
cinc autors britànics i la guerra civil. Tres
anys més tard, amb Mil nou-cents vuitan-
ta-quatre: radiografia d’un malson, se cen-
trava en un d’aquests autors, George Or-
well. El 1991 va publicar una biografia de
John Langdon-Davies. Vam haver d’espe-
rar vint anys per llegir la quarta entrega
de la sèrie, Un hotel a la costa (Tossa de
Mar, 1934-1939), de Nancy Johnstone,
que Berga ha editat, traduït i convertit en
un èxit. Pot semblar que aquesta feina si-
gui menys personal, però en convertir
l’original anglès en un català genuí ha de-
mostrat fins a quin punt domina els se-
crets de l’orfebreria lingüística. Entremig,
hem conegut la seriosa ironia dels seus ar-
ticles (alguns dels quals van ser recollits el
1999 a Amants i altres estranys i el 2007 a
No fer res i altres ocupacions), i hem pogut
llegir un conte seu en el llibre Salt, a qua-
tre mans (2001). Ara ha aparegut Històries
del motel (Ara Llibres), que no és pas la
traducció de Motel Chronicles, de Sam
Shepard, sinó un homenatge al Motel
Empordà de Figueres, que aquest any
compleix cinquanta anys.

El que podria ser un llibre d’encàrrec
enllestit sense pena ni glòria s’ha conver-
tit en un festival de nonfiction literature,
potser la porta a una novel·la que tin-
drem el privilegi de llegir d’aquí a deu o
vint anys. Parlant de la cuina del Motel,
Miquel Berga escriu sobre poètica. Primer
exemple: el fundador, Josep Mercader, era
«un innovador que sotmetia el seu geni
creatiu al pòsit de la creació». Segon ex-
emple: citant Modest Prats, Berga recorda
que cal «reelaborar el plat de manera justa,
respectuosa i imaginativa i situar el plaer
en primer terme». Quan Jaume Subirós
explica que «el més senzill esdevé sovint el
més difícil», costa no pensar en un dels
seus clients més entusiastes, Josep Pla.

A les pesadeses indigeribles del noveau
roman, a l’experimentalisme del nitrogen
líquid, el Motel Empordà hi oposa la soli-
desa de l’slow food. El que no és tradició
–sofregits i picades– és plagi. Avui dia, la
màxima aspiració d’un autor és transfor-
mar en novel·la la consistent lleugeresa
d’una amanida de faves amb menta.
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a de poeta confessional sempre m’ha sem-
blat una denominació molt vaga i, fins a
cert punt, enganyosa. Robert Lowell en-

carna el poeta confessional per excel·lència.
Però també John Berryman o Sylvia Plath se’n
consideren. La vida moral del poeta, allò que
amb un anglicisme recent solem anomenar la
privacitat, ¿és el cor i el motor dels versos
d’aquests autors? ¿O, més aviat, creen, amb els
seus artefactes literaris, simulacres de vida ver-
bals?

Montserrat Abelló –quantes coses li devem,
a banda la seva obra tan valuosa!– ha triat poe-
mes dels vuit llibres publicats per Anne Sexton
(un cop morta, se’n van recuperar diversos ma-
nuscrits, editats per la seva filla Linda) i, com en
el cas de la seva antologia sobre Sylvia Plath pu-
blicada ara fa cinc anys (Sóc vertical. Obra poèti-
ca 1960-1963), ens proporciona un llibre nota-
ble per poder valorar l’obra de la poeta de Mas-
sachusetts. Un llibre dur, com dura va ser la vi-
da de l’autora, que, del primer vers a l’últim, du
imprès el signe de la mort. Aquí dins hi ha poe-
sia amorosa i amatòria, i poesia religiosa, po-
sem per cas. Però l’assumpte primordial, el que
no deixa de ser present tant en les seves obres
més antigues –per a mi, les millors– com en les
últimes, és la mort.
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Montserrat Abelló publica una ambiciosa antologia de la
poeta nord-americana Anne Sexton
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La mort i altres
assumptes

ANNE SEXTON
(1928-1974) és, amb Sylvia Plath, una de les
poetes de parla anglesa més originals i
innovadores del segle XX. Malgrat ser bella i
rica, no és feliç, i cau en una profunda
depressió de la qual se salvarà escrivint.

«COM ELLA»
Autora: ANNE SEXTON
Traducció: MONTSERRAT ABELLÓ
Editorial: PROA
Pàgines: 312 / Preu: 23,50 €

Antologia de poemes dels vuit llibres que va
publicar la poeta nord-americana.


