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«RELÁMPAGOS»
Autor: JEAN ECHENOZ
Traducció: JAVIER ALBIÑANA
Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 149 / Preu: 15,90 €

Gregor ha inventat i descobert
la transferència sense fils
d’energia elèctrica mitjançant

ones electromagnètiques, el corrent altern, la
bombeta sense filament i la ràdio, entre altres
coses. Però també té dificultats amb els seus
assumptes personals, potser perquè la ciència li
interessa molt més que el benefici. Una novel·la
inspirada en la vida de l’inventor Nikola Tesla.

«ANTOLOGIA, MEMÒRIES I
VIATGES»
Autor: JOSEP PIERA
Editorial: BROMERA
Pàgines: 224 / Preu: 11,95 €

Aproximació a un dels
escriptors més representatius
de la Generació dels 70. Josep

Piera es mostra com un viatger vocacional que
ens portarà a alguns dels llocs amb més encant
de la Mediterrània. L’antologia se centra en les
obres en prosa, però també inclou poemes que
faciliten la continuïtat temàtica i representen
una mostra fidel de la seva producció.
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LLIBRES

a quatre anys vam saludar, des
d’aquesta mateixa columna, l’apari-

ció del llibre Interpretacions, de Lluís Calvo
(Saragossa, 1963). Vam subratllar les pa-
raules passió i rigor, i avui ho volem tornar
a fer perquè acaba d’aparèixer Baules i
llenguatges (Tres i Quatre), un llibre que
no és pas inferior al que llavors va provo-
car el nostre entusiasme. Baules i llenguat-
ges, que es pot entendre com un dietari
intel·lectual, alterna aforismes i assajos
breus. Lluís Calvo escriu sobre llibres,
pintures, edificis, pel·lícules i llocs que ha
visitat. Sovint parla d’autors de culte
(Henri Michaux, Carles Sindreu, Pepe Sa-
les, Carles Camps Mundó, Ros de Olano),
però també li agrada mostrar cares poc
conegudes d’autors més coneguts, com
Heròdot, Jacint Verdaguer o Stanislaw
Lem. Calvo manté un registre desacom-
plexadament reflexiu i multifocal. Pot re-
ferir-se de manera successiva a l’escriptu-
ra de Carles Hac Mor, als grups musicals
que fan rap en català, a la llum de l’esglé-
sia de Conca, a un passatge de Terenci
Varró, a Spinoza. No som davant un lli-
bre de lectura senzilla, però sí de lectura
absorbent. L’autor evita obstinadament
les facilitats: «Quan hagis consolidat un
camí, defuig-lo. L’art t’agrairà, finalment,
el desconcert.» Aquesta actitud, que en la
literatura i l’art pot esdevenir una posa
buida, en el cas de Lluís Calvo resulta
convincent: no només per la qualitat de
les reflexions, sinó perquè l’avalen disset
llibres de poesia. No es pot pas dir que si-
gui un autor sense obra. En l’univers lite-
rari català coexisteixen escoles, grupus-
cles i capelletes consagrades al benefici
propi. Calvo, tanmateix, ha convertit la
independència en part fonamental de la
seva poètica. El podem trobar esquemàtic
quan desqualifica genèricament periodis-
tes i crítics, però la seva proposta és cohe-
rent i, fins on puc arribar a escatir, hones-
ta. El mercat necessita autors previsibles
que esgotin les edicions, però els requeri-
ments de la literatura són uns altres: «Cal
rarificar certs hàbits i adoptar-ne d’insos-
pitats. Però anar contra corrent és nedar
en el mateix riu. No: això ens classifica,
ens barreja, ens delata. Hem d’esdevenir,
llavors, blats de secà. I convertir-nos en
capgirats. Cal ser conscients, un cop més,
dels actes que ens aparten d’allò que som.
I separar-nos, tot seguit, de la separació.»
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Separar-se de la
separació
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el 2005 que Maria Mercè Roca no
publicava cap novel·la. A L´últim
tren (2003), Teresa i Andreu se sepa-

raven després de vint-i-sis anys de convivèn-
cia. Ell acabava vivint amb una altra dona; a
ella, en canvi –molt més estricta, molt més
generosa, molt més responsable i molt més
sòlida–, tot plegat la sorprenia potser una
mica inversemblantment, incapaç com era
de preveure que el temps clivella les rela-
cions humanes, cosa que també podia passar
amb les seves.

El narrador se centrava a escriure el que ex-
plicava cadascun d’ells dos: «la radiografia
d’una separació sense bons ni dolents», tal
com es deia a la contraportada. A Els dies difí-
cils (2005), Joana, que tenia un amant bas-
tant vulgar, una filla d’un altre home que no
n’havia volgut saber mai res –«la paternitat
no entra en els meus plans de vida, ja ho sa-
bies»– i que, diferentment de la seva mare o
de la seva àvia, li havia tocat viure en un
temps sense èpica com és el nostre, provava
de rebel·lar-se contra la pobresa en què havia
hagut de viure –també com la seva àvia o
com la seva mare– fent un acte que Maria
Mercè Roca qualificava «d’una vulgaritat ex-
traordinària, però al servei de la seva ambi-
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Sempre hi ha una
segona vegada
Maria Mercè Roca torna a la novel·la amb «Bones intencions»,
un llibre de bon llegir que obre una porta cap a l’esperança

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

«BONES INTENCIONS»
Autora: MARIA MERCÈ ROCA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 224
Preu: 19 €

Quan el món tranquil de la Valèria
–farmacèutica, casada, dos fills– s’ensorra
no té més remei que superar la seva crisi
amb l’ajuda de les persones que té més a
mà: el seu pare, un avi de vuitanta anys
amb poca memòria, i la dona que el cuida,
una immigrant sense papers; la seva amiga
íntima; un veterinari solitari; una dona
maltractada pel seu marit... Però qui ajuda
qui?




