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LLIBRES

ans Magnus Enzensberger va
recrear la metàfora de l’enfon-
sament en el llibre de poemes

L’enfonsament del Titànic (1978). Avui la
figura retòrica segueix plenament vi-
gent arran del centenari del naufragi del
transatlàntic i dels temps que vivim. A
Brussel·les, el monstre gentil o la tutela
d’Europa la reprèn; ara el vaixell són els
estats que han de ser rescatats i Europa
com a concepte i concreció pragmàtica.
L’iceberg és el capitalisme i la bancocrà-
cia. Enzensberger explica i interpreta
l’evolució de la història política i econò-
mica de la Unió Europea des del final de
la Segona Guerra Mundial, i de com
Churchill, Adenauer o Jean Monnet
van treballar per propiciar uns equili-
bris estratègics que garantissin la pau i la
prosperitat econòmica al Vell Conti-
nent. Des d’aleshores l’economia ha es-
tat la raó de ser «que es planteja com una
força superior a la qual no es pot posar
cap impediment, i molt menys les con-
dicions, mentalitats i tradicions centenàries dels països europeus».
L’assaig també evidencia aspectes com l’opacitat informativa, l’excés
de legislació o la teranyina burocràtica teixida de duplicacions in-
imaginables d’òrgans i càrrecs que sovint fa que es confonguin polí-
tics i funcionaris. Una de les reflexions de fons és si la democràcia pot
funcionar a escala supranacional quan l’economia mana i fa que la
mateixa democràcia s’acabi convertint en un tabú, una democràcia
buida. Enzensberger combina anàlisi històrica i teoria política a tra-
vés d’una exposició discursiva molt clara i didàctica, complementa-
da amb nombrosos exemples que la fan una obra fonamental per en-
tendre el rumb de la nau europea.
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El tabú europeu
Assaig sobre el funcionament burocràtic i la
democràcia a la Unió Europea

«BRUSSEL·LES, EL
MONSTRE GENTIL O
LA TUTELA
D’EUROPA»
Autor: HANS MAGNUS
ENZENSBERGER
Traducció: R. FARRÉS
Editorial: ARCÀDIA
Pàgines: 104
Preu: 11,90 €

Reflexió crítica sobre la
Unió Europea.
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 les platges, el vermell de la ban-
dera és el color que anuncia pe-
rill gros a la mar. Tots i cada un

dels llibres de poemes de Vinyet Panyella
presenten una gran varietat cromàtica,
però el color d’aquest que comento és,
sens dubte, el vermell. El de la bandera de
la costa, el vermell brut de la sang presa
–que vol dir que ha deixat de circular.
Aquest és un llibre de poques paraules,
però molt mesurades. Hi treuen el cap Vi-
nyoli i Foix, Rilke i Margalida Pons, entre
alguns altres més. L’autora no s’està de
consignar homenatges i manlleus. De
vegades, sembla que hi ressoni la veu
d’Emily Dickinson: «Entre el dolor i la
cendra, / el glaç que senyoreja el meu jar-
dí.» Sang presa es divideix en tres parts.
Una primera, més despullada, molt líri-
ca, d’escenaris «on persisteix l’espera del
no-res». Una segona part, dedicada a Bal-
tasar Porcel, a la desaparició de l’amic:
«Calla la gent i ningú no em diu res /
mentre tu enfiles la ruta de Caront.» La
pintura elemental d’algun dels poemes –com és ara l’esplèndid Camí
rural– fa pensar en els de Cementiri de Sinera, d’Espriu. La tercera part és la
més extensa, i també la que obre més el ventall temàtic. Hi trobem ver-
sos sobre la identitat, sobre l’experiència íntima de la cultura. I sobre la
condició humana, sobre la nostra naturalesa moridora: «On anirem
quan el temps se’ns esborri? / Retrobarem algun empelt de llum en el
no-res?» ¿Consola, la bellesa?, ens podem preguntar amb la poeta.
¿Què esperem, en aquest món? «Un batec d’ales, algun capvespre encès
/ o el despertar en un jaç de violetes»? La poesia de Panyella s’ha fet més
densa, més radical, fins més sentenciosa: «Vivim de l’enyor del que no
som / i del que ja no serem.» Fa banderejar el vermell.
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Bandera vermella
A «Sang presa» Vinyet Panyella reflexiona
sobre el coneixement, l’art i la vida

«SANG PRESA»
Autora: VINYET
PANYELLA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 96
Preu: 16 €

Sang presa, premi
Miquel de Palol 2011,
és un poemari que
dóna veu a la vitalitat
interior de Vinyet
Panyella.
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«EL SOMNI D’UNA PÀTRIA
DE PARAULES»
Autor: JOSEP PIERA
Editorial: BROMERA
Pàgines: 312
Preu: 19,95 €

Teodor Llorente (València,
1836-1911) va revitalitzar la

tradició poètica valenciana moderna i va iniciar
la recuperació culta de la llengua literària en una
època confusa i convulsa. Des de la perspectiva
actual, la seua obra permet tenir una visió huma-
na, sentida i emotiva, d’un país i d’un temps
passats.

«BRINS DE LITERATURA
UNIVERSAL»
Autor: JORDI LLOVET
Editorial: GALÀXIA GUTÈNBERG
Pàgines: 440 / Preu: 21 €

Des de fa més de deu anys, Jor-
di Llovet publica setmanal-
ment al Quadern d’El País un

comentari sobre grans clàssics de la literatura
universal traduïts al català. El llibre presenta 158
peces separades, triades entre prop de sis-centes,
en les quals hi desfilen gairebé tots els autors im-
portants de la tradició europea, des de la Bíblia
fins als grans autors del segle XX.

«EL BON CAP. SIGUES UN
LÍDER COM PEP
GUARDIOLA»
Autor: JOAQUIM VALLS
Editorial: VIENA
Pàgines: 160
Preu: 16,50 €

En aquest llibre, Joaquim Valls,
creador del mètode de grafotransformació Kim-
mon, determina quins són els factors psicològics
que converteixen Pep Guardiola en un líder pa-
radigmàtic, i mostra com cadascun de nosaltres
pot potenciar aquests factors d’una manera pràc-
tica, senzilla i extraordinàriament efectiva.


