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«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.

D

Escriure una
amanida

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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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.

L

Montserrat Abelló publica una ambiciosa antologia de la
poeta nord-americana Anne Sexton

JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

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.
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«MAITREYI O LA NIT
BENGALINA»
Autor: MIRCEA ELIADE
Traducció: JOAN FONTANA
Editorial: VIENA
Pàgines: 276
Preu: 16,90 €

Mircea Eliade, un dels grans
pensadors europeus del segle XX, va ser també
un narrador brillant. A Maitreyi evoca, de forma
novel·lada, l’experiència del seu primer amor,
una relació tempestuosa amb l’índia Maitreyi
Devi, llavors una adolescent, que era l’alumna
predilecta del poeta Rabindranath Tagore.

«EL MARINER BILLY BUDD
I MÉS HISTÒRIES»
Autor: HERMAN MELVILLE
Traducció: PEP JULIÀ
Editorial: DESTINO
Pàgines: 336 / Preu: 19,50 €

El relat que dóna títol a aquest
volum de quatre contes, Billy

Budd, narra els fets que condueixen un jove
carismàtic tripulant d’un vaixell de la marina
britànica al seu judici i condemna a mort a bord,
al llarg d’un processament percebut com a injust
pel conjunt de la tripulació, a pesar de la
inexorable aplicació de la llei.

«EL COM DEL CRIM»
Autors: ANDREU MARTÍN I
JAUME RIBERA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 256 / Preu: 19,95 €

Cinquena entrega del detectiu
Àngel Esquius, el personatge
creat pel tàndem Andreu

Martín i Jaume Ribera, autors també de la sèrie
protagonitzada per Flanagan. En aquesta nova
història del detectiu Esquius, tot comença quan
li demanen que investigui un crim per ajudar un
periodista detingut per assassinat i que presenta
la coartada més marciana i estrambòtica.
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Anne Sexton. Els seus versos, del primer a
l’últim, duen imprès el signe de la mort.

Plath (La mort de Sylvia Plath: «Sylvia, Sylvia, /
on vas anar-te’n / després d’haver-me escrit /
des de Devonshire / sobre plantar patates / i
criar abelles?»). Són, tots aquests, poemes sen-
sacionals, amargs i crus, d’un gran valor.

La poesia de Sexton adquireix un to de con-
fessió descarnada, de vegades excessiu, en mol-
tes altres composicions. En L’avortament, per
exemple: «Aquest nonat que dessagno»; en el
poema que comença: «Estava cansada de ser
una dona». Dolor per una filla és un dels meus
preferits, sens dubte un dels més bells que va es-
criure. Una nena ha pres mal al peu, el seu pare
la cura i, excitada pel dolor, la petita es recorda
de Déu, no pas de sa mare: «Oh, Déu meu, aju-
da’m! / On una criatura hauria cridat Mama!».
Poemes amb imatges sovint al·lucinades, en
què sembla aflorar el més torbador de l’incons-
cient: una fauna formada per mosques, rates,
formigues. El cranc de la consciència també fa
estralls. Sexton parla sense embuts de la violèn-
cia en l’amor, de la masturbació i de l’amor lès-
bic. L’home i la dona que copulen intenten
«passar a través / de la cortina de Déu / i breu-
ment ho han fet». En canvi, no em convenç
gens ni mica la seva poesia religiosa –que la
poeta tant estimava–, inflada i deixatada en
l’expressió. Al meu entendre, és la que ha enve-
llit pitjor.

Magnífica traducció d’Abelló. Ens dóna el
corresponent català, natural i just, d’una veu
que mai no es va deslliurar de la seducció de la
mort: «I la mort es va arrelar en aquell son. / En
aquell son jo sostenia un nadó de gel / i el bres-
sava / i ell em bressava a mi».

Un lector habitual de poesia anglosaxona
contemporània pot constatar la influència tan
fonda que Sexton ha exercit en poetes com
Louise Glück i, encara més, Sharon Olds. Hi ha,
en el to de totes aquestes poetes, una mena de
peremptorietat, i una expressió narrativa d’un
gran efectisme, que, molt sensible a les palpita-
cions del temps –el nostre temps de depres-
sions i de malalties mentals–, aprofundeix en

temes delicats, que van d’Eros a Tànatos: «Això
és un hospital mental, / no un joc de criatures».
De vegades, la realitat confessional ens colpeix,
i ho fa sense gaires filtres que en suavitzin l’im-
pacte: vegeu el poema sobre la mort dels pares
(La veritat que els morts saben: «Estic cansada de
ser valenta»), el que dedica a la seva filla Linda
(La fortalesa: «Estimada, la vida no és a les me-
ves mans») o el que adreça a la seva amiga Sylvia
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