
38 • PRESÈNCIA • Del 27 de gener al 2 de febrer del 2012

LLIBRES

embla que alguns dels contes més
cèlebres de Les mil i una nits (els de
Sindbad, els d’Alí Babà…) no for-

men part dels manuscrits originals
d’aquest clàssic de la literatura universal.
Fa uns anys, a França, un estudiós en va
publicar una nova edició –basada en el
nucli original que va ser transcrit per pri-
mer cop el segle XIII– on no hi sortien cap
d’aquests personatges mítics, però on no
s’hi trobava la càrrega eròtica i realista
que tant va seduir a Europa quan van ser
publicats entre nosaltres per primer cop
(en el segle XVIII). Els editors, llavors
–després de l’èxit–, van afegir-hi relats
populars –on hi sortien els personatges
susdits–, tot i que també van ser una mica
pudorosos pel que fa a l’erotisme origi-
nal. Més enllà de les fonts i de les disputes
filològiques –i de la il·lusió orientalis-
ta…–, seria una llàstima que tots aquests
contes meravellosos es perdessin de les
noves edicions. Tenim la sort de disposar
en català d’una bona traducció íntegra
dels contes que Xahrazad contava al rei Xahriar cada nit per salvar la vi-
da, però el que avui presentem no és res més que un petit volum antolò-
gic amb alguns dels relats més cèlebres de l’aplec: El rei Sindbad i el falcó,
Les tres pomes, Hixam i el jove beduí, etc., un primer tast per endinsar-nos
després amb goig renovat en la immensitat d’aquest llibre infinit, «tan
vast», afegia Borges, «que no és necessari haver-lo llegit ja que és part
prèvia de la nostra memòria». El goig de la narrativa oberta als seus pro-
pis encants, el poder de la inventiva, el relat que s’encadena a si mateix i
que inclou altres relats que mútuament s’il·luminen. Un gran clàssic
servit en bona traducció i edició acurada. Obre’t, Sèsam!, i encara no
hem deixat de meravellar-nos.

S
MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

Les històries felices
Una antologia amb el millor i més cèlebre de
«Les mil i una nits»

«LES MIL I UNA
NITS»
Traducció: D. CINCA I
M. CASTELLS
Editorial: PROA
Pàg.: 384 / Preu: 19 €

Tria dels millors relats
d’un dels cims de la
literatura universal,
traduïda directament
de l’àrab.

CRÍTICA..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ls sis autors d’aquest llibre analit-
zen el discurs polític en el sentit
més ampli: qualsevol discurs pú-

blic relacionat amb «els fenòmens cogni-
tius que impulsen les transformacions
socials». Per tant, és discurs polític un
missatge del president d’un país i també
ho és un informe de l’FMI sobre la crisi
econòmica; és discurs polític la comuni-
cació institucional d’un ajuntament i
també ho són els eufemismes que s’utilit-
zen en la interacció col·loquial. Bassols i
Charaudeau, els dos primers autors, se si-
tuen en la relació entre discurs polític i
acció política. La primera mostra les es-
tratègies mitjançant les quals el discurs
dominant intenta imposar una visió del
món i també una interpretació concreta
de les accions polítiques. Charaudeau
tracta el discurs populista, és a dir, la ma-
nipulació del discurs basada en l’excés
del vessant emotiu. Sovintegen en
aquest cas exemples de França (Le Pen) i
de l’Amèrica Llatina (Chávez). Van Dijk insisteix en el seu terreny prefe-
rit: el context. Per això afirma que «controlar el discurs és controlar el
text i el context» i proporciona un marc teòric que identifica les formes
que utilitzen les persones que controlen els recursos socials, polítics o
econòmics per incidir en el discurs públic. Bañón parteix del debat so-
cial per a l’anàlisi discursiva i esmenta casos històrics, com el debat en-
tre Nixon i Kennedy de 1960. Salvador és molt lúcid en la presentació
de l’eufemisme com a factor rellevant en l’evolució del lèxic de les llen-
gües i en la manipulació de les representacions socials. Finalment, La-
borda analitza a fons la literatura «efímera» d’un ajuntament del Vallès:
targetes d’invitació, programes de festa… Una producció aparentment
inofensiva però molt eficaç per difondre creences i objectius socials.

E
DAVID PALOMA dpaloma@presencia.cat

Discursos manipuladors
Reflexions sobre la comunicació política en
una societat diversa i globalitzada

«DISCURS POLÍTIC I
IDENTITATS
(TRANS)NACIONALS»
Editors: MARIA JOSEP
MARÍN, LLUM BRACHO,
JOSEP À. MAS, ANNA I.
MONTESINOS
Editorial: PUBLICACIONS
DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Pàg.: 208 / Preu: 15,60€

NOVETATS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«CICLE DE BIOGRAFIES III»
Autor: ARTUR BLADÉ I
DESUMVILA
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 568 / Preu: 23,50 €

Aquest onzè volum de l’obra
completa d’Artur Bladé i Des-
umvila reuneix dos llibres

(Geografia espiritual de Catalunya i Francesc Pujols
per ell mateix) dedicats a compendiar la figura
humana i l’obra filosòfica –la vida, en definitiva–
del poeta, pensador i home d’art que fou Fran-
cesc Pujols i Morgadas (Barcelona 1882 – Marto-
rell 1962).

«EL QUE HE VISCUT»
Autora: MARIA ALMAGRO COLL
Editorial: VIENA
Pàgines: 160 / Preu: 12 €

Aquesta obra, guanyador del
Premi Romà Planas i Miró de
memòries Populars 2010, ens
explica la vida de Maria Alma-

gro i Coll, un exemple paradigmàtic del famós
instint de supervivència que caracteritza la gene-
ració nascuda poc abans de la Guerra Civil. Una
vida plena de desenganys, de resignació i d’espe-
rances truncades. També una vida d’esforç i
constància, el retrat d’una dona admirable.

«PER SEMPRE»
Autora: SUSANNA TAMARO
Editorial: COLUMNA
Traducció: LAIA FONT
Pàgines: 200 / Preu: 17 €

El cor d’en Matteo va trencar-
se fa quinze anys, quan va des-
aparèixer la Nora, i des de lla-

vors no hi ha un sol dia en què no es torturi
pensant que ho hauria pogut evitar. Fa anys que
viu envoltat per la natura, i és en la bellesa i el
silenci dels boscos que en Matteo recorda i expli-
ca al lector la seva història, poètica i dolorosa.
Una història d’amor.


