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«LA TEORIA DE
L’IMBÈCIL»
Autor: PEP PRIETO
Editorial: CURBET EDICIONS
Pàgines: 120
Preu: 12 €

Joan Garcia és periodista i
treballa en un mitjà digital.

Difama més que informa i està de tornada de
tot. Només la seva amistat amb una altra
reportera, Alexandra Riu, l’ajuda a suportar el
dia a dia de la seva feina. Una nit, fent broma
amb ella, redacta la falsa notícia de la defunció
d’un diputat. L’endemà, apareixerà mort.

«CARN DE CANÓ»
Autora: DONNA LEON
Traducció: ANNA TURRÓ
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 344
Preu: 18,50 €

Quan apareix el cos d’un home
en un canal, desfigurat per les

marees, sense cartera i amb una sabata com a
única pista, Brunetti la balla magra. On és, si és
que n’hi ha una, l’escena del crim? Com podrà
identificar Brunetti l’home si no disposa de cap
fotografia? Però l’autòpsia ofereix una pista
addicional: l’home tenia una estranya malaltia.
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eil Postman va demostrar que la in-
fantesa és un invent que només té

uns quants segles d’existència: un nen
necessita roba d’infant, menjar infantil,
uns productes específics que no sempre
han existit. La infantesa i la joventut eren
etapes breus en el camí que conduïa a la
independència. Avui dia, en canvi, la jo-
ventut és tan envejable que ha usurpat
part del terreny de la infantesa i s’ha ex-
pandit cap al territori de l’adultesa. Si mi-
rem enrere, ens adonem que la joventut
no sempre ha tingut aquest protagonis-
me. Abans del hipster trobem el grunge, i
abans el punk, i abans els hippies, i abans
els beatniks… I abans? Abans dels beatniks
tan sols hi ha Marlon Brando i sobretot
James Dean. A la dècada dels cinquanta
neix la joventut tal com l’entenem avui
dia: tendra, desconcertada i violenta,
ofensivament bella. El 1951, Salinger pu-
blica El guardià en el camp de sègol i s’estre-
na aquella apologia de la samarreta titula-
da Un tramvia anomenat desig. El 1954,
amb El salvatge, el mateix Marlon Brando
afegeix la caçadora de cuiro a la vesti-
menta oficial del jove. El 1955, Rebel sense
causa consagra els texans com a postura
vital. El mateix any, Llavor de maldat és la
primera pel·lícula que incorpora el rock
com a banda sonora. La joventut ja té la
seva música: el cercle es comença a tan-
car. El 1956 es revisa el codi Hays. Des de
llavors, el cinema ja pot parlar de drogues
i relacions interracials. El mateix any s’es-
trena la primera pel·lícula d’Elvis Presley.
I, com va sentenciar John Lennon,
«abans d’Elvis Presley no hi havia res». El
cercle s’acaba de tancar quan la joventut
subministra l’espectacle: els cantants, les
tennistes, les models són cada vegada
més joves. Només faltaven els escriptors.
Ara ja en tenim un. Es diu Ben Brooks.
Nascut el 1992 a Gloucestershire, l’any
passat va publicar Fes-te gran, una novel-
la que s’ha traduït amb èxit a un seguit de
llengües, entre elles el català. El protago-
nista, de disset anys –com l’autor quan
l’escrivia–, proporciona frases com aques-
ta: «Té els cabells de tal manera que sem-
bla com si acabés de fer sexe salvatge amb
un addicte al crack en una habitació folra-
da de velcro.» Els personatges no saben
on van, però s’hi dirigeixen a gran veloci-
tat. A James Dean segur que li hauria fet
el pes.
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La invenció de la
joventut

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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n les seves memòries, Elias Canetti ex-
plica que el seu primer record «està
amarat de vermell» (i estigmatitzat

per una pràctica a la qual es veia sotmès cada
dia, essent ben petit, i que tenia alguna cosa
de tenebrós). En les primeres pàgines
d’aquesta obreta admirable, Brodsky també
recorre a la memòria. En aquest cas, però, és
el record que li provoca «la flaire [veneciana]
d’algues glaçades», que el fa remuntar a la in-
fantesa pròpia, «una escola de fàstic d’un
mateix i d’inseguretat».

Brodsky va publicar La marca de l’aigua
l’any 1992, vint anys després d’haver arribat
als Estats Units fugint de la Unió Soviètica.
Llavors ja era un autor consagrat: el 1987 ha-
via rebut el premi Nobel de literatura. Du-
rant disset anys, hivern rere hivern, s’instal-
la a la ciutat de Venècia. D’aquesta llarga ex-
periència, en neix aquest llibre, que no és un
mer compendi personal de les meravelles ve-
necianes, sinó molt més que això: es tracta
d’una especulació pregona principalment
sobre el pas del temps, la bellesa i la mort.

«Crec, senzillament, que l’aigua és la imat-
ge del temps, i cada vigília de Cap d’Any,
d’una manera força pagana, procuro ser a
prop de l’aigua, preferentment ran del mar o
de l’oceà, per contemplar com en brolla una
nova ració, una nova tasseta de temps.»
L’ull, el sentit del qual és aclaparadorament
interpel·lat a la capital del Vèneto –«aquesta
ciutat és l’estimada de l’ull»–, vaga i divaga, i
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L’ull divagador
Es publica el llibre de Joseph Brodsky sobre Venècia

JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

JOSEPH BRODSKY
(Leningrad, 1940 - Nova York, 1996). És un
dels poetes russos més importants del segle
XX. Va guanyar el Nobel el 1987. El 1972 es
va exiliar als Estats Units i va ser professor a les
universitats de Michigan i Colúmbia. Amb el
seu primer sou de professor, va viatjar un
desembre a Venècia, ritual que va repetir
durant disset anys.

«LA MARCA DE L’AIGUA»
Autor: JOSEPH BRODSKY
Traducció: MARCEL RIERA
Editorial: VIENA
Pàgines: 112 / Preu: 16 €

La marca de l’aigua és el tribut personal a
Venècia d’un dels grans escriptors del segle
XX, guardonat amb el Nobel i fins ara
inèdit en català.

LLIBRES
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«LA FRONTERA»
Autor: FRANCO VEGLIANI
Traducció: ANNA CASASSAS
Editorial: 1984
Pàgines: 186 / Preu: 16,90€

És l’estiu del 1941. Un jove
oficial de l’exèrcit italià en
guerra es troba en una illa de

Dalmàcia amb un permís de convalescència. Allà
es fa amic del vell Simeone, que li narra la vida
de l’Emidio Orlich, un alferes austrohongarès de
la Primera Guerra Mundial. Malgrat el rerefons
del feixisme i de la guerra, La frontera és un relat
al voltant de les il·lusions humanes.

«MIRACLES PERVERSOS»
Autora: CARME TORRAS
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 192 / Preu: 17 €

La Paula, nascuda a Barcelona i
ara establerta a Washington,
rep un inquietant correu
anònim el dia que es compleix

un any de la mort del seu marit, el famós
escriptor James Blake. Se li comunica que ha
estat triada com a única lectora d’una novel·la
inèdita, de la qual rebrà un capítol cada
dia. Correu a correu, la Paula es veu immersa en
un joc enverinat, on vida i ficció s’entrecreuen.

«FIGURA I PAISATGE»
Autor: NARCÍS OLLER
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 160 / Preu: 13,80 €

Figura i paisatge és un llibre
clau en l’evolució literària de
Narcís Oller (Valls, 1846 –
Barcelona, 1930), perquè es

publica en plena crisi del narrador, deguda,
sobretot, a la irrupció de les teories simbolistes,
que modificaven la concepció realista de la
novel·la que Oller havia seguit fins a aquell
moment. Les narracions del llibre mostren
aquesta crisi i les contradiccions que comporta.
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Per primera vegada podem llegir en català el
tribut del Nobel Joseph Brodsky a la ciutat
de Venècia, «La marca de l’aigua», editada
per Viena.

l’escriptor ens va proporcionant unes pàgi-
nes magnífiques, que combinen l’altura teò-
rica amb consideracions de caire més líric o,
sovint, prosaic («no aguanto la calor i encara
menys les desmesurades emissions d’hidro-
carburs i d’aixelles»). Hi reflexiona, posem
per cas, sobre la identitat –a partir dels miralls
de les cambres d’hotel, que ens retornen «el
nostre anonimat»–, sobre Déu i la ignorància
del termini de la nostra existència, sobre el
cos humà –que aquí esdevé un «camàlic de
l’ull»–, sobre l’aliment difícil de pair de la be-
llesa. L’aigua, més que no pas l’art o la histò-
ria, és la protagonista de l’obra. Venècia és

comparada a una Atlàntida en procés de des-
aparició. Les suggestions a què ens aboquen
els seus canals –vistos dels carrers estant– són
molt diverses. D’entrada, Brodsky remarca la
contradicció que es dóna entre els volums
massissos dels edificis, marmoris, i l’aigua.

La marca de l’aigua demana una lectura
lenta: Brodsky, el poeta i l’assagista, és un au-
tor de moltes capes. La primera impressió
que rep de la ciutat, la inoculació del «virus
venecià», és a través d’una novel·la d’Henri
de Régnier, que s’hi ambientava –l’escola de
fàstic de la infantesa (o de l’adolescència) sol
conservar imatges perdurables. A partir

d’aquí, i durant els disset hiverns que dèiem
(Brodsky és enterrat al cementiri venecià
d’Isola di San Michele), el poeta mira d’en-
tendre, i d’explicar-nos, el sentit d’una ciutat
que no fa sinó jugar a fet i amagar amb el visi-
tant. Del dia que hi arriba per primera vega-
da, en descriu el reflex d’un rètol lluminós de
Cinzano damunt l’aigua. Les coses, a Venè-

cia, passen sempre damunt l’aigua. Una esce-
na molt interessant ens presenta Susan Son-
tag, que demana a l’autor que l’acompanyi a
visitar la vídua d’Ezra Pound. També hi surt
un Auden lúcidament tràgic. Unes pàgines
delicioses ens descriuen les «criatures de mal-
son» (dracs, basiliscs, lleons alats...), «que pa-
lesen la memòria genètica de l’evolució de les
espècies». Unes altres recorden la vinculació
entre la pesta i la literatura... Esplèndida, la
traducció del poeta Marcel Riera (tot i que
sorprèn que hagi donat La marca de l’aigua en
lloc de Marca d’aigua o La marca d’aigua, que
em sembla que reflectiria millor la polisèmia
de l’original Watermark).

«’La marca de l’aigua’
demana una lectura
lenta: Brodsky, el poeta
i l’assagista, és un
autor de moltes capes»




