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«LA LLUMANERA DE
NOVA YORK»
Autor: LLUÍS COSTA
Editorial: LLIBRES DE L’ÍNDEX
Pàgines: 188 / Preu: 14 €

L’historiador Lluís Costa fa una
anàlisi documentada sobre La
Llumanera de Nova York, un

periòdic editat en català a Nova York entre els
anys 1874 i 1881. Aportava l’ideari d’una nova
època i arribava a uns lectors distribuïts per
terres americanes. Es tracta de la primera sòlida
experiència periodística de connexió entre
Catalunya i Amèrica.

«PULSIÓ DE MORT»
Autor: JED RUBENFELD
Traducció: A. TORRESCASANA
Editorial: ED 62 / ANAGRAMA
Pàgines: 576 / Preu: 22,90 €

Nova York, setembre de 1920:
les fàbriques tanquen, les
famílies perden la casa i la llei

seca impera. I Wall Street, el cor financer del
món, explota a causa d’un atemptat terrorista
destructiu i mortífer. Aviat el veterà de guerra
Stratham Younger, l’inspector de policia Jimmy
Littlemore i l’atractiva científica Colette
Rousseau decideixen investigar les pistes.
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e passat dos dies sense aixecar els
ulls de Starman, la biografia de Da-

vid Bowie que ha publicat Alba Editorial.
Paul Trynka, editor de la revista Interna-
tional Musician, ha aconseguit el to exac-
te. Més enllà de l’anecdotari de sexe i dro-
gues –sense caure en l’hagiografia ni es-
quinçar-se les vestidures–, revela els cla-
robscurs del personatge, però sobretot les
raons del músic. «Juntament amb el tupè
d’Elvis i el tall de tassa dels Beatles, el ca-
bell taronja de Ziggy formen el triumvirat
bàsic dels pentinats més rellevants del
rock and roll.» L’afirmació de Trynka és
irrebatible, tot i que on diu pentinat po-
dria haver escrit Weltanschauung. A hores
d’ara, podem afirmar que David Bowie
(Londres, 1947) és la influència musical
més poderosa de les últimes dècades.

Format amb Lindsay Kemp, Bowie va
ser el primer que es va adonar de les simi-
lituds entre el rock i el music-hall, i va ins-
taurar una manera d’actuar que ja no des-
apareixeria, feta de coreografia, maqui-
llatge, disfresses i una posada en escena
mil·limètrica. Sense ell no es pot enten-
dre Freddie Mercury, ni Prince, ni Ma-
donna, ni Lady Gaga. Altres rockers pre-
fereixen vestir-se com camioners i simu-
lar autenticitat; ell, en canvi, va obrir la
ruta de l’artificiositat desacomplexada.

Bowie és també afany d’experimenta-
ció. Sorgit dels mods post hippies, va fun-
dar el glam, va inspirar el punk, va inno-
var la música electrònica, va intuir el brit-
pop i va consolidar un alter ego com Ziggy
Stardust sense deixar de ser ell mateix. En
altres paraules, va ser prou hàbil per «re-
posicionar la marca» (l’expressió és seva)
a cada disc.

Quan veiem el camí que segueixen
moltes estrelles del rock, ens adonem que
encara és més important el que Bowie no
va fer. No es va repetir ni va improvisar,
no va cantar lletres compostes per altres,
no va morir jove ni va tocar quan ja no
calia, no va ser una caricatura d’ell ma-
teix, ni un esclau dels productors, ni dels
fans, ni dels músics, ni –excepte en una
etapa determinada– de les drogues. Al
llarg d’unes quantes dècades va ser amo
del seu destí, fins que va decidir plegar i
reinventar-se fora de l’escenari. El llibre
de Paul Trynka recull la frase d’una actriu
que va compartir l’escenari amb ell, i que
podria servir d’epitafi: «El seu talent era
més gran que el seu ego.» Malgrat que el
seu ego, podem afegir, era considerable.

H
Actitud Bowie

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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e Pere Torroella hem passat de sa-
ber-ne molt poques coses a ser un
dels poetes catalans del segle XV

que coneixem millor, gràcies, justament, a
l’edició crítica de la seva Obra Completa
que Francisco Rodríguez Risquete va publi-
car fa uns mesos. Nascut a la Bisbal i no a
Torroella –d’on tanmateix procedia la fa-
mília– com va indicar Martí de Riquer a la
Història de la literatura catalana. Confós
també durant temps amb l’aragonès Pedro
Torrellas o amb Pere Torrelles, servidor de
Martí l’Humà; emparentat amb Guillem de
Torroella, membre de la branca dels Tor-
roella que es va instal·lar a Mallorca a partir
del segle XIII i autor de la Faula, de Pere Tor-
roella alguns pràcticament només sabíem
que va ser el primer escriptor català que va
escriure també en castellà perquè va servir
a la cort navarresa de Carles de Viana –un
poeta hispànic, en diu Rodríguez Risque-
te!–, que va ser autor de Pus no us dement
ignorança, l’entendre, el primer sonet escrit
en català –segons Rodríguez Risquete, en-
tre 13 i 23 anys després que Iñigo Lope de
Mendoza, marquès de Santillana, fes els
primers en castellà; uns intents tan fallits
com el de Torroella– i que, com va fer-nos

D

Francisco Rodríguez publica l’Obra Completa de Pere
Torroella, un poeta medieval català mal conegut fins ara

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

Entre els trobadors
i Ausiàs March

PERE TORROELLA
(La Bisbal d’Empordà, c. 1420 – l’Empordà, c.
1492). Poeta i militar. Va estar el servei de
Joan II d’Aragó i de Carles IV de Navarra.

«OBRA COMPLETA VOL. I, II»
Autor: PERE TORROELLA
A cura de: F. RODRÍGUEZ RISQUETE
Editorial: BARCINO
Preu: 23 € (cada volum)

El cavaller Pere Torroella és el més destacat
dels poetes que a mitjan segle XV van rebre
l’herència poètica d’Ausiàs March.
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«UN SOJORN A
BADEN-BADEN»
Autor: JOAN GINÉ-MASDEU
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 128
Preu: 12,10 €

El món novel·lesc de Joan
Giné-Masdeu retorna en aquest

aplec de relats. El Camp de Tarragona, Falset, el
Priorat, el Pirineu gironí... Escenaris que
s’alternen en un gran calidoscopi ple de colors i
de sensacions al voltant de la solitud, el
desarrelament, l’amor al límit i el desencís, dels
quals el lector pot fer-ne la seva pròpia lectura.

«LLAUNERS»
Autor: PAUL HARDING
Traducció: MARIA INIESTA
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: XX / Preu: X €

Llauners va ser publicada per
una petita editorial amb un
primer tiratge de només

cinc-cents exemplars i l’any 2010 va sorprendre
tothom quan va guanyar el premi Pulitzer de
ficció. És la història de George Washington
Crosby, que jeu al llit esperant la mort. Comença
a patir al·lucinacions i inicia un viatge de retorn
a les meravelles i al dolor d’una infantesa pobra.

«L’AVI DE 100 ANYS QUE
ES VA ESCAPAR PER LA
FINESTRA»
Autor: JONAS JONASSON
Traducció: LLUÍS SOLANES
Editorial: LA CAMPANA
Pàgines: 416 / Preu: 19 €

L’Allan fa cent anys. A la
residència on viu tots estan a punt de
celebrar-ho, però ell ha decidit tocar els dos. A
partir d’aquí comença una rocambolesca
persecució i una aventura esbojarrada que
s’alterna amb la història de la vida d’Allan, un
viatge delirant per la història del segle XX.
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Francisco Rodríguez Risquete, curador de
l’Obra Completa de Pere Torroella, en la
presentació del llibre. / EDITORIAL BARCINO

que no es trobava i que, en bona part, des-
coneixíem. En total, vint-i-dos poemes en
català –quasi tots d’un sol cicle, Bé de mos
mals. Destaquem No sent, ne veig, ne hoig, ne
conech res, un poema d’absència– vint en
castellà; nou textos en prosa i set més d’atri-
bució incerta.

L’estudi acurat d’aquests textos li ha per-
mès corroborar que Torroella va ser un mes-
tre d’amor, que tenia una bona formació
–com ho demostra, entre altres, la Lletra per
consolació de la mort de mossèn Martí d’Ansa,
per a Martí de Riquer i per a Rodríguez Ris-
quete, la millor obra– i que va tenir molt de
prestigi i relació entre els seus contempora-
nis. La seva participació en el poema col-
lectiu Tant mon voler s’és dat a Amors, és un
bon exemple d’això darrer. Del seu prestigi,
la millor prova és que, segons Rodríguez
Risquete, va tenir «un pes molt notable en
la creació del cànon literari del moment, un
cànon en què, per primer cop, la tradició
precedent (formada pels trobadors, els cas-
tellans, els francesos i els catalans de pri-
mers del XV) quedava supeditada a dos
nous models: Ausiàs March i Petrarca». Na-
turalment, Rodríguez Risquete ho sap molt
millor que jo, que només he llegit els poe-
mes d’aquests dos llibres. Però jo diria –i no
em contradic amb el que acaba assenyalant
ell– que, més que voler crear un cànon, el
que hi ha darrere d’aquests versos és un
poeta correcte, però menor, que no va aca-
bar de saber trobar una veu pròpia.

saber també Martí de Riquer, la fama de mi-
sogin de Pere Torroella –sobretot a causa
d’haver escrit el Maldecir de mujeres– va de-
rivar en el que Rodríguez Risquete qualifica
de llegenda literària «sobre la mort simbòli-
ca del poeta a mans d’un grup de dones en-
furismades». Potser sí, però, encara avui en-
tre la Bisbal, Cruïlles i Sant Cebrià dels Alls
–despoblat de les Gavarres on tenien pro-
pietats els Torroella i els Llabià, la família de

la seva dona, i on encara avui hi ha la font
Torroella– s’explica que un feudal va morir
a Rabioses a mans de les dones perquè va
voler exercir el dret de cuixa. Els que ho ex-
pliquen indiquen que el nom de Rabioses
recorda l’actuació d’aquelles dones. No he
sentit mai que ningú ho relacionés amb cap
poema. Deixem-ho córrer. El gran mèrit de
Rodríguez Risquete és haver depurat, ano-
tat, ordenat i posat en circulació una obra




