
Les cartes de Marià Manent (Barcelona. 
1898-1988) a l’eivissenc Jean Serra (El 
Biar, Alger, 1952) són cartes a un jove 
poeta. Els consells de l’excels prosista 
i poeta, i gran traductor de poetes, hau-
rien de ser escoltats per molts joves 
poetes, i no tan joves. Haurien de ser 
escoltats perquè no ho són. El gene-
rós i caritatiu Manent, que es pren la 
molèstia de buscar, en els poemes de 
Jean Serra, un parell de versos interes-
sants i reeixits per molt barroer que en 
fos el conjunt –reconeix l’autor mateix–, 

cerca aquells que “en llur simplicitat”, li 
diu, presenten “la “secreta bellesa que 
hi ha en les coses quotidianes”. Per a 
Manent, la missió del poeta la perfila 
Maragall en aquests versos: “Jo que 
voldria/ aturar tants moments de cada 

dia/ per fe’ls eterns a dintre del meu 
cor.” És a dir, hi afegeix la missió de 
testimoni, d’un testimoni més atent i 
sensible que els altres homes. 

El segon gran consell de Manent al 
jove poeta és que superi la fase de pati-
ment obsessiu, que Serra també exposa 
en el seu dietari. Els temps són aspres, 
però ens cal pensar que vindran temps 
millors, li diu. En una ocasió reforça 
aquest consell amb una anècdota car-
neriana que li va explicar Carner mateix. 
Un amic li preguntà si quan un està trist, 
angoixat i tot ho veu negre, cal comuni-
car-ho a la muller, i Carner li va respon-
dre: “Aquestes coses, ni a un mateix 
ha de comunicar-les.” Per tant, afegeix 
Manent, procureu de no encaparrar-vos 
amb les vostres angúnies i tensions i 
mireu el món, que és tan bell.

Potser no tothom està d’acord que 
el món sigui tan bell com Manent pre-
tenia, perquè al món hi ha de tot, però 
és indubtable que el poeta, l’escriptor, 
ha de mirar el món que l’envolta, no 
ha d’atabalar el lector amb les seves 
angoixes personals, que normalment 
corresponen a una fase biogràfica per-
sonal –i ja no diguem intel·lectual, lite-
rària– provisional, immadura. 

LLIBRES

El tranquil poble d’estiueig de Fjälbacka 
es troba sacsejat per una notícia brutal: 
ha aparegut el cadàver d’una jove turis-
ta alemanya que va ser cruelment tor-
turada abans de morir. Però això no és 
tot: juntament amb aquest cos, aparei-
xen també les restes de dues joves que 
havien estat assassinades al poble vint 
anys enrere. Es poden relacionar tots 
dos crims? Totes les mirades s’adrecen 
cap a la poderosa família Hult. Patrik 
Hedström haurà d’investigar-ho.

La novel·la transcorre en un paratge 
que l’escriptor Albert Hernàndez coneix 
perfectament perquè és el de la seva 
infantesa. Narrada de manera senzilla, 
realista i alhora poètica, l’autor ens fa 
néixer l’emoció entre la quotidianitat 
i la fantasia, on Paula i Lluïsmi senti-
ran el primer desig un capvespre, a la 
vora de l’estany de l’Albufera. L’autor 
de Catarroja ha publicat una trentena 
d’obres, la major part, novel·les, guar-
donades amb mols premis.

El retorn a la vida privada no sempre 
és una garantia d’ordre aclaridor. Veure 
passar el temps gairebé de manera 
secreta tampoc no és cap garantia de 
desordre lluminós. Després de Bosc 
endins (1982) –notes de l’any 1970 al 
1979– i Matèria obscura (1991) –que va 
del 1980 al 1984–, aquest dietari aple-
ga un conjunt de notes de l’any 1985, 
dotze mesos d’estratègies en el buit, 
d’horitzons equívocs que la rara energia 
de la literatura ordena com pot.
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