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Número 30 – Circumloqui, 2016

Editorial
Circumloqui
En aquest inici de nova primavera seguim demostrant el nostre amor per la paraula i per les
imatges amb un nou número de la
revista Lo Càntich. I no podem
menys que dedicar un espai (el
nostre homenatge particular) a
aquells i aquelles que també van
estimar les paraules i que ens han
deixat recentment, entre ells Umberto Eco i Carles Hac Mor.
La paraula serveix per comunicar-nos, directament o indirectament, de forma concreta o
més dispersa, sintetitzant o fent servir tots els elements al nostre
abast per manifestar les nostres idees, opinions o ficcions.
La figura retòrica que consisteix a expressar, amb moltes paraules, una idea o un concepte que hauria pogut expressar-se de
forma més breu, es denomina circumloqui.
És una figura de pensament, que ens permet designar de
manera indirecta un significat i que de vegades es pot transformar
en expressions llargues i complexes. En medicina, per exemple, es
denomina així a la marrada verbal que fan servir els pacients afàsics, amb dificultats per denominar objectes o persones, quan no
són capaços d’aconseguir anomenar el que desitgen amb més senzillesa i claredat.
En aquesta primavera, però, reivindiquem la contundència,
dir les coses pel seu nom, sense ambigüitats, sense donar voltes i
voltes al concepte fins que aquest ja queda desvirtuat. I ho fem
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perquè no podem deixar de manifestar el nostre rebuig a la retòrica (i als actes, sobretot als actes), d’aquells que fan servir la paraula per diluir els fets. Perquè a la violència, de qualsevol tipus,
cal dir-li violència; als atemptats criminals, atemptats criminals; a
la pobresa, pobresa; a la corrupció política, del signe i color que
sigui, corrupció política; i a l’oprobi de no saber afrontar les necessitats de milers de refugiats que fugen de zones en guerra, cal
anomenar-la insolidaritat i absència del principi d’humanitat.
Hi ha veus notables que ens han deixat abans d’iniciar-se
aquesta primavera. Ara som nosaltres qui hem d’alçar la veu.
Lo Càntich, Circumloqui 2016
Equip Editorial
Març, 2016
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MESTRES DEL TEMPS
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AI, CAP DE DEUS EN VÓS, NIMFA DE AIGUERA...
Francesc Vicent Garcia i Torres
“Rector de Vallfogona”

Il·lustració:
Ramon Navarro Bonet “rnbonet”
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AI, CAP DE DEUS EN VÓS, NIMFA DE AIGUERA...
Francesc Vicent Garcia i Torres
“Rector de Vallfogona”

Ai, cap de deus en vós, nimfa de aiguera,
que us ho vull dir ab frase catalana!
¿No us era molta sort que ma sotana
tocàs vostra faldilla mondonguera?
¿No sabem tots que en vostra claveguera
entren mil reguerons cada setmana,
i que en l’obert clivell d’eixa magrana
piquen tots los pardals d’esta ribera?
Si per desopilar-me de pecúnia
al florejat tenor de mon precari
oleu mostrar-vos espinosa i grave,
perquè us vull traurer prest de aqueixa angúnia,
sapiau què és lo tesor de mon armari:
dos prunes solament, i un famós rave!
oO0Oo
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JO DE LA VIDA SABER VOLÍA
Cels Gomis i Mestre

Il·lustració:
“L’al·legoria de la fe”
Jan Vermeer de Delft

11

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

JO DE LA VIDA SABER VOLÍA
Cels Gomis i Mestre

Jo de la vida saber volía
tots los secrets,
y com á mestra de aquesta ciencia
prenguí la Fé.
—Viurer es náixer á aquesta vida
pera esperarne d’altra millor,
la mestra aquella me deya sempre,
l’ánima nostra naix, mes no mor.
Jo de la vida saber volía
tots los secrets,
per mestra meva prenguí la Ciencia,
y ella’m digué:
—Res hi ha en la terra que creat sía,
que la materia sempre es estat;
si tot té límits, com alguns diuhen
¿hont son los límits del ample espay?
Diheume quina de aquestas mestres
mes rahó té;
que jo pensanthi fins lo judici
crech que perdré.
—Si devant nostre l’infinit posan
derrera nostre hi es de segur;
si la materia no deu morirne
es perque sempre, sempre ha sigut.
oO0Oo
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TRES JOVES
(Tρεις νέοι)
Emilia Dafni
Αιµιλία ∆άφνη
Traducció:
Enrique Íñiguez Rodríguez

Il·lustració:
“Tres amics”
Jacob Jordaens
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TRES JOVES
(Tρεις νέοι)
Emilia Dafni
Αιµιλία ∆άφνη

Hi eren, déu meu, una volta,
tres joves, tres amics, tres xics,
amors, somnis, cançons,
entre la llum, entre les flors,
tres joves, tres amics, tres xics.
Ara queden profundament,
l’un per ací, l’altre per allà,
llavis, cors, ulls tancats
entre la terra, entre el sòl,
l’un per ací, l’altre per allà.
I quan floreixen les branques,
ixen tals nits tres xics,
o durant els platejats estius,
quan s’alcen al sol les mans,
ixen tals nits tres xics.
I una harmonia sona suau,
—guitarra, flauta i violí—,
de Schubert la divina serenata,
i és tot amor, tot ple de llum;
guitarra, flauta i violí.
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La mare el primer, el sent,
muda, i encén les veles;
la germana el segon, i s’agenolla;
l’amor del tercer encensa
una monja en una cel·la.
Les Parques les nits fan voltes
i dels xics s’acomiaden,
envien missatges als estels
i amb les mans complaents
dels tres xics s’acomiaden.
Hi eren, déu meu, una volta,
tres joves, i ara profundament
entre la terra, entre el sòl,
l’un per ací, l’altre per allà,
tres joves, tres amics, tres xics.
oO0Oo
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L’ÚLTIMA ODALISCA
(La última odalisca)
Ramón López Velarde
Traducció:
Catalina Isart

Il·lustració:
“Odalisca”
Henri Adrien Tanoux
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L’ÚLTIMA ODALISCA
Ramón López Velarde

La meva carn pesa, i s’intimida
perquè el seu pes fabulós
és la cadena estremida
dels cossos universals
que s’han unit amb la meva vida.
Ambre, canyella, farina i núvol
que en la meva carn en teixir els seus mims,
toquen l’efluvi
que lliga els nàufrags raïms
sobre les crestes del Diluvi.
La meva ànima pesa, i s’entristeix
perquè el seu pes és l’arcà
disgust d’haver-hi conegut
la Creu i la floresta vermella
i el ganivet del cirurgià.
I encara que tot el meu ésser gravita
com un orbe buidat en plom,
que a l’ombra va parar la seva roda,
estic penjat en la infinita
agilitat de l’èter, com
d’un fil escanyolit de seda.
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Gaudeixo... Pateixo ... I la meva balança
vola veloç amb el jusquiam
de les essències del roser:
sóc un harem i un hospital
penjats junts d’un somni.
Voluptuosa Malenconia:
en la teva cintura mòrbida enrosca
el Plaer la seva cal·ligrafia
i la Mort el seu gargot,
i en un clima d’ala de mosca
la Luxúria toca a sometent.
Més després les samaritanes,
que per a mi van estar prestes
i per mi van deixar les seves festes,
se n’aniran de llarg en veure els meus cabells blancs,
i en la seva alegria, rumb a Sió,
buscaran el torrent aranyoner
dels cabells d’Absalom.
Foc diví, en les teves llengües
cada matí em desperto:
un dia, en entreobrir els ulls,
abans que mori seré mort!
Quan l’última odalisca,
ja descastat el meu verger,
s’escapoleixi a la recerca d’una nova mel
Quina salmòdia del meu pit
serà digna de sospirar
a través de l’harem buit?
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Si les victòries opulentes
s’han de tornar impediments,
si l’eficaç i viva rosa
queda supèrflua i destorbosa,
Oh, Terra ingrata, posseïda
a tota hora de la vida:
en aquesta data d’aquest mal,
fes-me humil com un titella
a qui la mecànica fa mal
per ser només un hospital!
oO0Oo
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ELS PASSOS LLUNYANS
(Los passos lejanos)
César Vallejo
Traducció:
Maria Rosa G. Zellweger

Il·lustració:
“César Vallejo”
Cristina Cray
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ELS PASSOS LLUNYANS
(Los passos lejanos)
César Vallejo

El meu pare dorm. El semblant august
figura un afable cor;
és ara tan dolç...
si hi ha alguna cosa en ell d’amarg, seré jo.
Hi ha solitud a la llar; es resa;
i no hi ha notícies dels fills avui.
El meu pare es desperta, ausculta
la fugida a Egipte, l’estroncat adéu.
És ara tan a prop;
si hi ha alguna cosa en ell de lluny, seré jo.
I la meva mare passeja allà en els horts,
assaborint un sabor ja sense sabor.
És ara tan suau,
tan ala, tan sortida, tan amor.
Hi ha solitud a la llar sense cridòria,
sense notícies, sense verd, sense infantesa.
I si hi ha alguna cosa trencada aquesta tarda,
i que baixa i que cruix,
són dos vells camins blancs, corbs.
Per ells va el meu cor a peu.
oO0Oo
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SI ANESSIS LLUNY
Joan Salvat-Papasseit

Il·lustració:
“Embarcacions blanques”
John Singer Sargent
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SI ANESSIS LLUNY
Joan Salvat-Papasseit

Si anessis lluny
tan lluny que no et sabés
tampoc ningú sabria el meu destí,
cap altre llavi no em tindria pres
però amb el teu nom faria el meu camí.
Un ram de noies no em fóra conhort
ni la cançó sota el dring de la copa,
vaixells de guerra vinguessin al Port
prou hi aniria, mariner de popa.
Si jo posava la bandera al pal
i era molt alta, t’hi veuria a dalt.
oO0Oo
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NOTES BIOGRÀFIQUES:
JOAN VINYOLI
(Barcelona, 1914-1984)
Per: Josep Maria Corretger i Olivart
A: “Notes biogràfiques”

Joan Vinyoli: el poeta sota la sorra

Joan

Vinyoli sempre ha estat un poeta a l’ombra de tants
d’altres vanagloriats, com per exemple Salvador Espriu, que en
una carta li escrigué unes paraules de reconeixement: “Malgrat
l’estupidesa del país, la importància de la teva poesia anirà creixent de dia en dia”; o d’altres com Josep Carner i Miquel Martí i
Pol, no per mancances de talent, sinó perquè els altres van saber
transportar la seva poesia a dimensions més universals, en canvi,
Vinyoli, de caràcter autodidacta, se servia dels camins de les vivències per portar a terme les seves arrels poètiques. De fet,
aquesta és la tasca de tot poeta: exercir de poeta. Com glossava ell
24
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mateix d’una cita adaptada de Rainer Maria Rilke: “La poesia no
és cosa de sentiments, sinó d’experiències”. Aquesta afirmació
sintetitza tota l’obra poètica de Joan Vinyoli, que s’emmarcarà
més en les experiències presses en primera persona que no pas per
allò que sent en aquell moment. D’aquí que gran part dels seus
poemes es basteixin amb elements sensorials. Una poètica plenament unitària i que mostrava diversos estils, sempre allunyat de
qualsevol moda del moment. Vinyoli aviat va convertir-se en un
referent per a joves poetes, perquè va saber encaminar la seva
poesia dins de l’originalitat, vestida d’imaginació i com no, també
de modernitat. En Vinyoli, com explanava Miquel Martín: “Vida i
obra formen un tot”. Per tant, igual que Mercè Rodoreda, Salvador
Espriu i tants altres, la seva vida va influir en la seva obra. O com
molt bé afirmava el mateix Vinyoli: “Entre ser poeta o simplement viure, hi ha una bella possibilitat, que és viure poèticament”.
El poeta de l’experiència nasqué al número 117 del passeig
de Gràcia de Barcelona, el 3 de juliol del 1914. El seu cognom era
originari d’Itàlia, Vignoli, que aviat adaptà a la grafia catalana. Un
dels fets que marcà la seva vida fou la pèrdua del seu pare quan
tan sols tenia cinc anys, amb només trenta-set anys, que contrastà
amb el naixement de la seva germana Carme. Això inicia uns problemes econòmics i la família se’n ressenteix, i decideixen traslladar-se a Sant Joan Despí, en una casa que tenia poca il·luminació i
propera a les vies del tren, uns moments que només gaudia quan
jugava amb la seva germana i que molt bé plasmarà al poema
“Retrat de família”, editat l’any 1970; fins que l’any 1922 retornen a Barcelona, allí Vinyoli estudia al Col·legi del Sagrat Cor. La
família passa molts estius a Santa Coloma de Farners en un pis
que els presta la família de Josep Fornés, un metge amic del pare
d’en Joan. Aquest metge li facilita entrar a treballar a l’editorial
Labor, atès que, n’era un dels propietaris. Lloc on ocupà diversos
càrrecs i estigué fins a l’hora de jubilar-se. Sobretot destacà per
traduir novel·les policíaques. De totes maneres, Vinyoli mai se
sentí satisfet amb aquest treball, que al mateix temps li posava
25
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impediments en la seva escriptura, perquè li restava temps. Els
estiuejos de Santa Coloma de Farners feien molt feliç en Vinyoli i
són uns paratges que sovintegen en la seva poesia. Uns paratges
que ajudaren el poeta a descobrir l’entorn natural, però també
l’amor o la vocació literària, com digué l’autor: “Vaig descobrir el
món i els seus matisos”.
Dins la trajectòria poètica de Joan Vinyoli, els estudiosos fixen dues etapes ben diferenciades: la primera que va de 1937 a
1963, una etapa d’iniciació, on diverses vegades advoca per replantejar-se la seva poesia, en la qual edita cinc reculls poètics, i
una segona etapa que inclou onze volums de poesia i on es veuen
clarament les seves referències: Carles Riba, Rainer Maria Rilke,
entre d’altres i on a més d’evolucionar en la seva carrera poètica
arribarà la consolidació.
El 1927 Joan Vinyoli guanya el primer premi literari en els
Jocs Florals de Santa Coloma. Temps en què estudia comerç i
escriu contínuament, fins que en una revista descobreix un fragment d’un poema de Rilke, “Quaderns de Malle Laurids Brigge”,
que li canviarà la vida. A partir d’aquí sent molt interès per la poesia de Rilke i que a la vegada traduirà, un reconegut poeta austríac que mostrava en imatges poètiques els problemes del cristianisme, en una època de desencantament. Això fa que conegui en
Carles Riba l’any 1935 mitjançant el poeta Joan Teixidor, amic de
tots dos. Riba serà una altra de les seves influències durant la seva
primera etapa poètica, la que clou amb El callat (1956) i amb qui
tingué també una gran amistat. D’ell en pren la manera de cercar
el coneixement en la poesia, com una eina per conèixer-se a si
mateix, i el món que l’envolta, així com també una manera
d’aconseguir l’espiritualitat. Val a dir que Riba fou un altre lletraferit que va saber veure el talent de Vinyoli i ho plasmà en una
dedicatòria: “Per a un poeta que serà gran, en tinc la fe”.
Al cap de poc temps, apareix el seu primer llibre de poesia
Primer desenllaç (1937), gràcies a l’editorial que tenia la residència d’estudiants. Un llibre amb una única pretensió, la de fer art.
26
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El poeta se sent cridat per la poesia, a la qual hi dedicarà esforços,
però patirà uns moments de perplexitat i de confusió a causa de la
guerra civil. Obra que presenta alguns dels elements que
l’acompanyaran al llarg de tota la vida poètica: la fe, la mort,
l’amor.
Val a dir que Rainer Maria Rilke no fou l’única i principal
referència, una altra era Carles Riba, i el seguiren Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud, W.B. Yeats, i William Shakespeare, la
inspiració d’aquest darrer es veurà a Domini màgic (1985); també
Wolfgang Amadeus Mozart. Són els maons essencials del mur
que Joan Vinyoli acabà construint en la seva poesia. Vinyoli també beu del romanticisme alemany. El poeta veu la poesia com una
manera d’arrelar-se a l’entorn on viu, i així alliberar-se d’allò que
envolta negativament la humanitat.
Durant la postguerra, Vinyoli no edità gran cosa, preferí
mantenir-se en silenci i sobretot cartejar-se i mantenir amistat amb
Carles Riba, Marià Manent o Joan Teixidor. També conegué a
Isabel Abelló que l’acosta més al món poètic i li dóna a conèixer
William Shakespeare, així com li fa replantejar la seva vida i obra.
Aquest l’inspira per escriure un vers que marcarà tota la poètica
de l’autor barceloní: “He de fer alguna cosa de la meva misèria”.
Vers que marca un pas endavant des de la modèstia.
L’any 1945 posa ordre a la seva vida personal i es casa amb
Teresa Sastre amb la qual tindrà tres fills: Joan, Albert, i Raimon.
Són uns anys en què Vinyoli no atura la seva escriptura. Apareix
De vida i somni (1948) que alhora obté el premi en el IV Certamen Literari organitzat pel Círcol Cultural Columbense de Santa
Coloma de Farners. L’any 1950 venç la Flor natural en els Jocs
Florals de Girona i el premi a la millor poesia als II Jocs de Cassà
de la Selva. Així com també participa en tertúlies literàries, i en
lectures públiques de poemes. Li segueixen arribant els premis en
diferents certàmens literaris i veu la llum un nou llibre Les hores
retrobades (1952) que també serà guardonada amb el Premi Óssa
Menor. Obra amb abundants descripcions paisatgístiques.
27
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El 1952 és un any important dins de l’obra de Vinyoli perquè comença a estiuejar amb la família a Begur, una ciutat que
l’inspirarà plenament en la seva obra que vindrà posteriorment.
D’aquesta n’extragué algunes de les seves millors metàfores i
elements sensorials aplicats al mar. Allí hi passa grans moments
plens de goig: participa de la vida cultural ballant sardanes, va a
lectures de poemes, fins i tot, realitza excursions en aquells paratges o aprofita per relaxar-se a la platja davant del mar que tant
l’enamorava. Aquests moments queden reflectits al poemari Llibre d’amic que veurà la llum vint anys més tard, tal com deia ell,
per evitar confusions. Uns estiuejos que duraren fins al 1978, any
en què li començaren a sorgir greus problemes de salut. Per Vinyoli, Begur no era una població qualsevol, sinó que era quelcom
més dins de la seva escriptura, era una pedra clau en la seva obra:
28
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“Important i definitiu com a centre de les meves experiències de
tot ordre, poètic i vital”. Aquestes paraules glossaven molt bé el
que representà la ciutat per la seva poètica, recordem, una poètica
basada en el món de l’experiència més que en la dels sentiments.
Quatre anys després, veu la llum un dels seus llibres poètics
més coneguts, El callat, obra molt marcada pels elements sensorials, i abundància de simbolisme. Amb aquest recull Vinyoli es
proposa allunyar-se de la poesia i cercar més l’espiritualitat. Seguia la sentència de Nietzche, autor del qual traduí uns quants
poemes: “Tan sols un manament valgui per a tu: sigues pur”. Això
el perjudicà i mantingué un llarg silenci, només escrivint algunes
estones esporàdiques a les nits. Llavors, es manté uns anys en silenci, set, fins que publica Realitats (1963), obra amb la qual vol
iniciar un altre gir dins la seva poesia. L’obra no té bona acollida i
això afecta l’autor. Temps en què el poeta viu una crisi personal i
també religiosa que cada cop el farà més agnòstic, que afectarà la
seva escriptura i li crearà també inestabilitat laboral, entre altres
efectes. Fins a tal punt, que decideix estudiar filosofia. Període en
què perd un gran amic Joan Petit. Vinyoli es plantejava si seguir
escrivint poesia en la línia de El Callat o bé, enganxar-se a la poesia realista, de moda en aquell temps. Durant aquest temps es relacionà amb Gabriel Ferrater, un poeta que començava a sobresortir.
Durant la dècada dels anys setanta Joan Vinyoli participà en
un recital poètic al Gran Price, fet important perquè va reivindicar
la nostra poesia dins de l’època dictatorial, un recital en què hi
participaren algunes de les veus poètiques més sobresortints del
moment: Gabriel Ferrater, Salvador Espriu, Joan Brossa, Rosa
Leveroni, J.V. Foix, Agustí Bartra o Josep Palau i Fabre entre
d’altres. És el moment més prolífic de l’autor, edità diverses
obres: Tot és ara i res (1970), fita destacada en la carrera de
l’autor; Encara les paraules (1973), amb la qual guanya el Premi
Lletra d’Or; Ara que és tard (1975), que també obté un premi, ara
rep el Premi de la Crítica Literària i el Premi de la Crítica Serra
d’Or; aquestes tres amb un to unitari, trist i de caire existencialis29
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ta; compila la seva poesia a Poesia completa 1937-1975 (1975), i
Vent d’Aram (1976), també Premi de la Crítica Serra d’Or. Un
poemari amb el qual arribà a la gent. És l’any en què rebutja el
Premio Nacional de Poesía en Lengua Catalana, potser perquè
algun cop més d’un li havia fet entreveure que tenia poc compromís amb la lluita política de Catalunya, ja fos pel seu conservadorisme: “Essent la meva nacionalitat catalana, acceptar l’opció al
Premio esmentat, amb les connotacions que representa, no s’avé
gens amb els meus principis”. Tot i això, en Joan no detura la seva
escriptura i segueix molt actiu, veuen la llum Llibre d’amic
(1977), de temàtica amorosa i escrit originalment entre els anys
1955 i 1959, segueix mantenint la capacitat comunicativa de
l’autor; El griu (1978), un llibre de poesia eròtica; un nou recull
compilatori de poemes amb el títol Obra poètica 1975-1979
(1979), en la qual s’inclouen una sèrie de poemes que mai han vist
la llum sota el títol de “Cercles”. Ara Vinyoli mostra interès per
Nietzsche del qual en tradueix alguns poemes i estableix contacte
epistolar amb Miquel Martí i Pol. És l’etapa de consolidació del
poeta que contrasta amb el seu declivi físic. És durant els anys
setanta que la seva salut comença a afeblir-se i pateix un infart
l’any 1972 i una trombosi cerebral l’any 1978.
Tot i els greus problemes de salut que l’havien afectat durant la dècada dels setanta, Vinyoli segueix fidel als seus principis
d’escriptor i ara edita A hores petites (1979), guardonat amb el
Premi de la Crítica Serra d’Or ; al qual segueixen Cercles(1979),
on planteja una reflexió de caire filosòfic de l’existència humana i
Cants d’Abelone dins la revista Reduccions. Un poemari que seguia explotant el tema amorós, ja fos de caire més místic o més
passional. Moment en què també es publica Antologia poètica.
Després, aniran venint els reconeixements a la seva llarga trajectòria poètica amb la concessió de la Creu de Sant Jordi per part de la
Generalitat de Catalunya i de la Medalla d’Or al Mèrit Artístic per
l’Ajuntament de Barcelona. Però en Vinyoli seguí treballant intensament fins als darrers anys de vida, a la vegada, esperonat pel
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reconeixement de la seva poesia, encara veieren la llum Domini
màgic (1984) i Passeig d’aniversari (1984), tots dos editats el
mateix any; dos poemaris que van a cavall de la mort i la paraula;
o algunes traduccions de poemes de Rainer Maria Rilke intitulades Versions de Rilke, tot escrit pocs mesos abans de la seva mort.
Una prova més de la seva infatigable tasca poètica foren les aparicions pòstumes de dues obres més: Noves versions de Rilke (1985)
i Barcelona/Roda de Ter. Correspondència (1985), que recull els
sis anys de cartejament amb Miquel Martí i Pol.

Els poemes de la darrera etapa de Vinyoli van esdevenir una
cerca de respostes a les preguntes que l’inquietaven, fins a generar
una poesia més metafísica i de caire moralitzador, també com no,
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la mort, que s’apropava per culpa de la seva malaltia, els records
de temps passats, però contenint els elements de sempre de la cuina vinyoliana, l’obsessió per trobar la paraula adequada i saber-se
expressar, la quotidianitat, la felicitat, l’amor per les petites coses
de la vida.
(Vinyoli, Joan, “Epíleg” a Domini màgic: “A Vallvidrera
vaig decidir no escriure més i dedicar-me a l’estudi i a la meditació, per veure si podia saber alguna cosa que no m’arribés per via
del coneixement poètic, justament sobre aquest mateix i sobre el
“món”. És com dir que en certa manera aspirava a “filosofar”. [...]
Això no obstant, allí mateix, en plena dejecció, vingueren somnis,
records, imatges, paraules que m’urgien que les transformés en
poemes. Eren poemes d’algú que torna de molt lluny, de molt endins de si mateix, i té com “visions”. Solitari, molt solitari ja, però
per això mateix solidari amb tots, conscient que la poesia nascuda
de la “puresa” i la profunditat és un bé que “ens exalta, ens consola i ajuda”.)
Els darrers anys de vida no foren mancats de complicacions
per Vinyoli. Això féu que s’aferrés intensament al fet poètic per
combatre contra la mort. A més de les anteriors malalties que
l’afectaren i el vestiren d’una fràgil salut, li diagnosticaren un
càncer a la pell. Fou intervingut d’urgència i la cosa ja no anà mai
més bé. Vinyoli residí els darrers anys de vida a l’Hotel de Vallvidrera per culpa de la seva malaltia. Fins que abandonà aquest món
el 30 de novembre del 1984. Un any després li concediren de manera pòstuma el Premio Nacional de les lletres espanyoles.
La grandesa de Vinyoli li ve de la mà d’estar situat al marge
de totes les modes que imperaven quan escrivia, de donar vida a
una poètica unitària, de saber adoptar diversos estils, de ser un
model per a generacions més joves, de ser un poeta amb originalitat i de saber crear el seu propi univers poètic.
Vinyoli segueix essent un dels poetes catalans més prolífics
de tots els temps, alhora, un dels autors que hauria de ser més
conegut, potser, de vegades oblidat pels seus problemes amb la
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beguda, un poeta que escrivia des de la quotidianitat, amb senzillesa, però sense defugir els temes que més l’inquietaven, els que
envolten tota existència humana: l’amor, com a moment de satisfacció que et regala la vida, més que el passional; la fe o la mort,
que naveguen sempre a través dels seus versos. Un home a qui
agradava allunyar-se dels cercles propers a la universitat, marcat
per un clar autodidactisme, emperò també dedicat plenament a
una única tasca, la del poeta. Un autor amb unes maneres de fer
determinades. D’aquí que l’anomeni el poeta sota la sorra, un poeta que emergia seguint el seu propi camí creatiu fugint de les modes que imperaven. L’home que anava a la recerca de l’univers.
Que investigava contínuament noves fórmules poètiques i que
s’interessava fins i tot, en l’art per trobar-les. Com recalcà Pep
Solà, expert en Vinyoli, el poema “D’on, on, vers on,” està inspirat en un quadre de Paul Klee on hi apareixia un àngel desvalgut:
“M’agradaria fer poemes que fessin la impressió de Klee”, digué
el poeta. Vinyoli, un poeta que fins i tot, va dedicar un poema a
una bola de billar o al vi, un dels seus principals símbols, si més
no, un poeta encara per conèixer. La poesia, com explanava Joan
Vinyoli a “Elegia de Vallvidrera” dins el recull poètic “Passeig
d’aniversari” li havia salvat la vida, esperem, com al nostre poeta,
que la poesia salvi a més gent. D’un poeta, Vinyoli, que ha estat
un autor traduït a prop d’una vintena de llengües. La saviesa rau
en aquest gran poeta.
Deixem-nos-hi acompanyar en el nostre viatge.
oO0Oo
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«El vell i la mar»
Joan Vinyoli

El mar és ple, però jo em passo dies
omplint-lo de mirada.
Cal saber-ho fer:
que mai no se n’adoni, com si no el tinguessis
en res tot i la seva immensitat
i el seu saber-se dur i compacte, ric
com la balena, que tot d’una en surt
i que amb un cop de cua els pescadors afons.
No, que romangui llis, indiferent
a la teva enyorança, a la teva recança.
Ser vell de veritat vol dir saber estar sol.
Estalvia gemecs i fes més ample el mar.

(A: Domini màgic, 1984)
ooO0Ooo
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«FELÍCIA FUSTER: UNA MIRADA A L’OBRA»
Un viatge retrospectiu a l’obra plàstica de Felícia Fuster,
a través de les seves diferents etapes creatives
Exposició
Del 10 de febrer a l’1 d’abril de 2016
Fundació Felícia Fuster
Carrer Camps i Fabrés, 3-11, Barcelona
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Aquesta mostra ens proposa un recorregut per l’obra plàstica
de Felícia Fuster. Artista plàstica i poeta nascuda al barri de la
Barceloneta, Fuster va desenvolupar al llarg de tota la seva vida
una trajectòria artística que, tot i ser discontínua, va acabar adquirint una gran consistència al llarg dels anys. Des de la infantesa va
manifestar un gran interès i moltes aptituds per les arts plàstiques i,
ja de nena, va formar-se a l’Escola Massana, fent pintura, composició i vidre gravat, a la vegada que estudiava a l’Institut Maragall.
També va complementar els seus estudis dins l’àmbit de les arts
plàstiques amb la música, aprenent a tocar el piano a l’Acadèmia
Marshall. Va aconseguir el títol de professora de dibuix a l’Escola
Superior de Belles Arts Sant Jordi. La seva obra ja va aconseguir
cert reconeixement en aquell moment, com es pot veure amb les
exposicions de Fuster a la Galeria Syra als anys 40 o al Museo de
Artes Decorativas de Madrid. Lamentablement, però, la necessitat
d’ampliar el seu món artístic i les penúries pròpies de l’Espanya
Franquista l’obligaren a traslladar-se a París el 1951, poc abans de
complir 30 anys.
L’univers creatiu de Felícia Fuster és ampli i eclèctic. Des de
la seva primerenca obra figurativa de caire naïf fins a abstraccions
properes a altres artistes d’avantguarda com Kandinsky o Klee,
Fuster articula un llenguatge propi que, en un primer moment té
certa afinitat amb el caràcter gestual de l’informalisme europeu i
expressionisme abstracte americà dels anys 50, però que, a mida
que es desenvolupa, va apropant-se als traçats cal·ligràfics i els
espais atmosfèrics de la pintura oriental. La conjugació d’ambdós
llegats, donada tant per la seva curiositat intel·lectual i artística
com pels seus viatges a la Xina i al Japó, acaba donant lloc a un
univers plàstic subtil i ple de matisos, com es pot veure en la seva
obra més distintiva: l’Abstracció Lírica i les Plurivisions. Cal remarcar que, paral·lelament a la seva pintura, Fuster va dur a terme
una trajectòria literària que es va donar a conèixer el 1984 amb
Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils, un recull de poemes
plens de lirisme amb certs deixos onírics. Això no obstant, és l’any
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1985, amb el seu viatge al Japó, quan Fuster desplega la seva obra
en vers en tota la seva amplitud, molt influïda per l’haiku i el
tanka, entre altres formes pròpies de la literatura oriental.

Les peces que us presentem en aquesta mostra no poden
abastar la producció de Fuster en tota la seva complexitat i amplitud, ni estan disposades en forma d’una cronologia lineal. Més
aviat funcionen com petites pinzellades que ens poden ajudar a
comprendre un univers creatiu que, més que una pura evolució
formal, esdevé una trajectòria vital. L’obra de Fuster, fràgil, delicada i evocadora, ens endinsa en un llenguatge plàstic tan consistent com carregat de sensibilitat.
Alba Giménez
Curadora de l’exposició
oO0Oo
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HISTÒRIA DE LA BELLESA
“INTRODUCCIÓ” (FRAGMENT)
Umberto Eco

Il·lustració:
“Leonor de Toledo amb el seu fill Giovanni de Mèdici”
Bronzino
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HISTÒRIA DE LA BELLESA
“INTRODUCCIÓ” (FRAGMENT)
Umberto Eco

«Bell» —igual que «graciós», «bonic», o bé «sublim», «meravellós», «superb» i expressions similars— és un adjectiu que fem
servir sovint per qualificar una cosa que ens agrada. En aquest sentit, sembla que ser bell equival a ser bo i, de fet, en diferents èpoques històriques s’ha establert un estret vincle entre allò que és
Bell i allò que és Bo. Però si jutgem a partir de la nostra experiència quotidiana, tindrem a considerar bo allò que no només ens
agrada, sinó que a més voldríem posseir. Són infinites les coses
que ens semblen bones —un amor correspost, una fortuna honradament adquirida, una menjar refinat— i en tots aquests casos voldríem posseir aquest bé. És un bé allò que estimula el nostre desig.
Així mateix, quan jutgem bona una acció virtuosa, ens agradaria
que fos obra nostra, o esperem arribar a realitzar una acció de mèrit
semblant, esperonats per l’exemple d’allò que considerem que està
bé. O bé anomenem bo a allò que s’ajusta a un cert principi ideal,
però que produeix dolor, com la mort gloriosa d’un heroi, la dedicació de qui té cura d’un leprós, el sacrifici de la vida d’un pare per
salvar el seu fill... En aquests casos reconeixem que l’acció és bona, però —ja sigui per egoisme o per temor— no ens agradaria
veure’ns embolicats en una experiència similar. Reconeixem
aquest fet com un bé, però un bé aliè, que contemplem amb cert
distanciament, encara que amb emoció, i sense sentir-nos arrossegats pel desig. Sovint, per referir-nos a actes virtuosos, que preferim admirar a realitzar, parlem d’una “bella acció”.
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Si reflexionem sobre la postura de distanciament que ens
permet qualificar de bell un bé que no suscita en nosaltres desig,
ens adonem que parlem de bellesa quan gaudim d’alguna cosa per
allò que és en si mateix, independentment del fet que el posseïm.
Fins i tot un pastís nupcial ben fet, si l’admirem a l’aparador d’una
pastisseria, ens sembla bell, encara que per raons de salut o falta de
gana no el desitgem com un bé que cal conquerir. És bell allò que,
si fos nostre, ens faria feliços, però que segueix sent bell encara
que pertanyi a una altra persona.
oO0Oo
Homenatge a Umberto Eco, que ens ha deixat.
(Alessandria, Itàlia, 5 de gener de 1932 –
Milà, Itàlia, 19 de febrer de 2016)
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EL MITE TREPITJAT
Carles Hac Mor

Il·lustració:
“Homenatge a Carles Hac Mor”
Pere Joan Salvats
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EL MITE TREPITJAT
Carles Hac Mor
pres d’aquesta flor sóc
com un grapat de síl·labes
de renegaires
i et veig córrer
tot fent anar els mots
entre els fruits més macats
la pila de més enllà
quan vindrà la tramuntana
et cantaré les veritats
i després davallarem
la morta cap a l’epitafi
que dirà que allà
hi jeu un garbuig de lletres
som anats a la platja
no cal res per avançar
el riu és molt i molt llarg
oO0Oo
Homenatge a Carles Hac Mor, que ens ha deixat.
(Lleida, 26 de novembre de 1940 –
Sant Feliu de Guíxols, 27 de gener de 2016)
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CREACIÓ I CULTURA
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SENSE SABATES
Glòria Bosch i Morera

Il·lustració:
“Nu”
Ignasi Pinazo Camarlench
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SENSE SABATES
Glòria Bosch i Morera

M’omples amb la teva absència
i amb el silenci em parles.
Quan no et veig, sé que diu
la teva mirada.
Ningú sap on rau el foc
que la penombra amaga,
el foc que desfà el gebre
i fon la rosada.
Però la pell batega,
els ulls s’omplen de llum
i el cor em guia fins a tu,
sense sabates.
oO0Oo
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HISTÒRIES QUOTIDIANES,
DE MARIA TERESA GALAN I BUSCATÓ
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
Són molts els llibres que passen sota l’atenta mirada dels lectors. De vegades, en acabar-los, ens limitem a desar-los al prestatge corresponent, però en altres ocasions sentim la necessitat de
compartir-los. Malauradament, avui en dia la majoria de títols
estan condemnats a la Caducitat immediata. Potser és a les nostres mans evitar-ho.
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HISTÒRIES QUOTIDIANES,
DE MARIA TERESA GALAN I BUSCATÓ
La meva lectura
Els llibres que omplen aquesta secció, Caducitat immediata,
ja ho he comentat en alguna ocasió, són els que els autors o les
editorials tenen a bé fer-me arribar. Per això, en obrir la portella
de la bústia de casa, sempre ho faig amb aquella alegria continguda vers la possible sorpresa. Però de vegades el llibre m’arriba
directament de les mans de l’autora, no pas per correu, i aquest
gest va acompanyat d’una càlida abraçada. Aquest és el cas
d’Històries quotidianes, de Maria Teresa Galan i Buscató.
Al llarg de la lectura d’aquest recull de relats breus, en la
seva majoria d’una o dues pàgines, m’he trobat revisitant històries
que ja coneixia perquè les havia llegides en les seves publicacions
virtuals, i també submergint-me en d’altres que per a mi eren
completament inèdites. Tant en un cas com en l’altre he gaudit
d’una lectura que em plantejava temàtiques ben diverses. Com
apunta Esteve Amigó en el seu escrit “Quatre pinzellades”, un
dels pròlegs del present recull: “La preocupació pels temes que
afecten la nostra societat, com ara l’atur, la vellesa, les relacions
de parella o la situació del país és freqüent en gran part dels relats,
que tracta amb gran sensibilitat, sense caure en un sentimentalisme exagerat, sinó que [...] sovint provoca un somriure gens contingut.”
Acabo de citar, com he puntualitzat, un paràgraf d’un dels
pròlegs d’Històries quotidianes. I això és així perquè el recull de
relats de la Maria Teresa aporta, com a carta de presentació, tres
pròlegs. I he de confessar, en aquest sentit, la meva completa
aquiescència vers les paraules dels prologuistes al voltant de
l’obra.
Perquè si bé és cert que existeix un ampli ventall de temàtiques entre les pàgines d’aquest llibre, com he esmentat més
48

Número 30 – Circumloqui, 2016

amunt, també és ben encertada la premissa amb què s’obre l’escrit
“Homenatge a la memòria”, el pròleg subscrit per Mercè Bagaria:
“La protagonista indiscutible d’aquestes quaranta-vuit històries
quotidianes és sens dubte la memòria.”
En aquest aspecte m’agradaria afegir que més enllà de
l’estudi rigorós sobre els temes que hi podem trobar, els qui coneixem personalment l’autora també sabem que aquestes paraules,
homenatge a la memòria, podrien convertir-se o substituir-se perfectament per “homenatge a la mare”. Perquè la finalitat màxima
d’aquest llibre és l’obsequi que amb ell ofereix a la Joana Buscató, la seva mare. Quasi gosaria dir que la dedicatòria és, per ella
mateixa, un breu i bonic relat.
És aquesta una obra sincera al voltant del nostre dia a dia
més habitual. Trobarem relats on l’enginy literari pren més força
que aquesta quotidianitat, però en la seva majoria el que llegirem
seran relats fidels al títol que encapçala el recull: històries quotidianes.
I aquestes ens arriben tal com Joan Gausachs escriu en el
seu pròleg, “A tall de presentació”, quan ens parla de l’autora. Ell
apunta, fent referència a la Maria Teresa, que “emana pau, senzillesa, harmonia i ganes de conviure.” Jo m’atreviria a afirmar que
la lectura d’aquest recull de relats (tot fent un copiar i enganxar de
les paraules del prologuista), emanen pau, senzillesa i harmonia.
oO0Oo

49

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

Maria Teresa Galan i Buscató

L’autora (extret de la contracoberta del llibre)
Maria Teresa Galan Buscató va néixer a Barcelona. Pràcticament ha dedicat la seva vida a la docència. Els primers anys
laborals va fer classe a l’Escola Virrei Amat, a nens i nenes de
cinc i sis anys. Posteriorment, va estudiar professorat de català, fet
que la va conduir a fer classes de català per a adults. Va formar
part en la creació del Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL), i s’hi va dedicar plenament. Els últims anys ha compaginat les classes amb l’assessorament lingüístic.
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Fidel a la llengua, un cop jubilada, s’ha endinsat en el camp
de l’escriptura, sobretot el relat curt.
És membre de l’Associació de Relataires en Català. Ha participat i ha quedat finalista en diferents concursos literaris:
Concurs literari creat per Catalunya Caixa “Crea el teu conte”, 2010
Concurs de contes infantils de l’ARC “Les estrelles”, 2012
Concurs de contes infantils de l’ARC “L’aigua”, 2013
Concurs de contes de l’ARC “Somnis Tricentenaris”, en benefici per a la Marató de TV3, 2014
Recull de nou relats seleccionats “9 Relats per a un 9 estat”,
2014
A cada un d’aquests concursos abans esmentats, s’ha fet un
llibre amb els relats seleccionats. Alguns relats han estat llegits i
interpretats a “Mon-relat”, de Ràdio Trinitat Vella, i a “Vols llegir?”, de Ràdio Nova de Vilanova del Camí. També n’han publicat a diferents blogs i revistes d’internet.
L’obra (extret de la contracoberta del llibre)
Teniu a les mans un llibre de contes, n’hi ha uns quants.
Llegiu-los a poc a poc, assaboriu-los...
Uns us agradaran més que d’altres, potser fins i tot que amb
alguns, és una remota possibilitat, no hi trobeu cap afinitat, però
fins i tot aquests no us deixaran indiferents. Us recomano doncs
que els llegiu.
No perdeu més temps.
Joan Gausachs
oO0Oo
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TOMÀS I EL LLAPIS MÀGIC
(Adaptació del conte Tomàs i el llapis màgic,
de Ricardo Alcántara)
M. Roser Algué Vendrells
A: “Petiteses”
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NOSTÀLGIES DE TARDOR
(Adaptació del conte Tomàs i el llapis màgic,
de Ricardo Alcántara)
M. Roser Algué Vendrells

En Tomàs té una capseta,
Que és de cartó i petiteta.
S’avorreix perquè està sol,
I fa un posat de mussol.
Ha vist tot bocabadat
Un llapis al seu costat.
Una porta ha dibuixat
I de la capsa ha marxat.
Dibuixa allò que imagina...
Una papallona fina,
Que es cansa de tant volar
I no sap on descansar.
En Tomàs també dibuixa,
Un núvol que porta pluja.
Ha caigut una goteta
Hi ha sortit una floreta.
La papallona i la flor,
Es miren i diuen: Oh!
En Tomàs ara està trist...
Ell també vol un amic.
Però sent una veueta:
Ep, noi, on vas tan de pressa?
I botant al seu darrere,
Hi ha una pilota vermella.
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A la casa d’en Tomàs,
Se’n van tot marcant el pas.
La pilota i en Tomàs,
Són amics de veritat.
Comencen a imaginar
I els pensaments fan volar.
Tantes coses han somniat,
Que la capseta ha explotat.
I el llapis, on s’ha quedat?
A un raconet oblidat?
Potser algú el trobarà
I el conte continuarà...
oO0Oo
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ZEL
(Heat)
Jane Hirshfield
Traducció:
Montserrat Aloy i Roca

Il·lustració:
“Zel”
Toni Arencón Arias
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ZEL
(Heat)
Jane Hirshfield

La meua euga, quan estava en zel,
era capaç de recórrer la tanca durant hores,
desgastant la impaciència
dels peus al terra.
No hi ha cap semental a la rodona, li deia,
deixa-ho córrer.
Obria bé els narius,
tamisava el vent per si de cas, es movia de nou,
el ventre fent-se fosc per la suor,
llavors s’aturava a la tanca un moment, esperava
a veure què feia jo.
Oh, com ho sabia jo
què era per ella, tan clarament
em reconeixia en aquell desig ample:
venia a estar-se dempeus a la pastura
només pel goig de veure com hi jugàvem.
Li oferia la mà, un cubell de pinso –
un minut de distracció de la passió
el màxim que podia donar-li.
Llavors tornava al que l’abrivava:
la tanca, la tanca,
esperava que jo ho veiés, que l’alliberés.
Jo l’envejava, aleshores,
d’estar tan desficiosament segura
del zel, i l’ànsia, i de tenir el que cal
per estimular la manca del que som –
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només un buit per obrir
l’amplitud de l’euga,
la resta dependria d’ella mateixa.
Segur, segur que ho sabia,
qui manava amb el cubell
i la brida,
em suplicava, anem-hi sense que ens vegin,
i marxem, ja que la vida és breu.
Però el desig, el desig és llarg.
oO0Oo
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Jane

Hirshfield (nascuda el 24 de febrer de 1953 a Nova
York) és poetessa, assagista i traductora.
La poesia de Jane Hirshfield parla dels temes centrals de
l’existència humana, del desig i de la pèrdua, de la impermanència
i de la bellesa, de les múltiples dimensions de la nostra connexió
amb els altres i de la comunitat més àmplia de criatures i objectes
amb què compartim les nostres vides. Al seu treball s’estableix una
afirmació del nostre destí humà i els seus temes van des de la metafísic a la política, l’ecologia i la ciència.
Entre les seves obres destaquen Pebbles & Assays (Brooding
Heron Pressm 2004), Of Gravity & Angels (HarperCollins, 1988),
The October Palace (HarperCollins, 1994), The Lives of the Heart
(HarperCollins,1997), Given Sugar, Given Salt (HarperCollins,
2001), After (HarperCollins, 2006), Come, Thief: Poems (Knopf
Doubleday Publishing Group, 2013), The Beauty: Poems (Knopf
Doubleday Publishing Group, 2015).
oO0Oo
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L’AMOR VERDADER
(Настоящая любовь)
Monjo Varnava (E. Sanin)
Монах Варнава (Е Санин)
Traducció: Liudmila Liutsko
(Людмила Люцко)

Il·lustració:
Viacheslav Polezhaev
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L’AMOR VERDADER
(Настоящая любовь)
Monjo Varnava (E. Sanin)
Монах Варнава (Е Санин)

Un remolí d’aigua va veure una flor de lliri d’aigua molt
bella. I va voler obtenir-la pel preu que fos.
Ell li va proposar moltes coses: fer un viatge sobre les seves ones ràpides, una refrescada afectuosa dins de l’aigua durant
l’ardor inaguantable i un remolí ple de diversions i plaers de tota
mena.
La bella va dubtar.
Un escarabat, que l’amava sense cap esperança, va veure tot
això i va començar a desaconsellar-la:
—Ell et destruirà! Et perdràs!
—Però de què anava!
—Ell és tant fort, maco i totalment misteriós... —s’oposava
la flor d’aigua—. No! Crec, que acceptaré la seva proposta!
—Ah, és així? —va cridar l’escarabat—. Doncs mira que
t’espera si ho fas!
I ell, plegant les ales, va tirar-se sobre la superfície del remolí; que va començar a giravoltar-lo cruelment, donant voltes i
voltes. I aviat va desaparèixer dels ulls de la flor d’aigua. Únicament llavors va entendre ella què significa un amor verdader...
oO0Oo
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RAMON MONTON LARA
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “La veu del traductor”
Si sabem idiomes podem llegir
qualsevol obra en la seva llengua original; en cas contrari necessitem la
figura del traductor. Ells són els professionals que ens permeten gaudir de
tants i tants textos literaris, i alhora
una de les peces més desconegudes de
l’engranatge editorial.
Fem que s’escolti la seva veu!

Ramon Monton Lara
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Qüestionari
1. Agafant el català com a idioma de referència, amb quins altres
idiomes el treballes, ja sigui com a origen o com a destí?
Alemany, anglès i castellà.
2. Recordes quin va ser el primer llibre que vas traduir?
Sí, Un viatge amb la senyora Forrellad, d’Elfie Donelly.
Me l’havia de publicar Aliorna, però l’editorial va plegar.
3. Podries dir-nos en quina traducció estàs treballant actualment? I ja posats: ens podries fer cinc cèntims sobre aquesta obra
i comentar, si és el cas, amb quins problemes t’estàs trobant?
Ara mateix, en Una breu història de set assassinats, de
Marlon James. Els problemes que m’estic trobant, sobretot la gran
quantitat d’argot i de patois jamaicà que conté la novel·la i
d’informació sobre drogues i armes de tota mena, contínuament
m’haig de documentar per Internet, sembla que estigui muntant
algun grup terrorista.
4. En general, qui tria el traductor d’una obra?
En general, l’editorial, tot i que jo també he proposat força
obres, com en el cas de la que m’ha permès guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de traducció en llengua catalana, Els quaranta
dies del Musa Dagh, de Franz Werfel.
5. Un traductor hauria de ser escriptor? Comportaria això algun
avantatge o pel contrari pot ser un inconvenient?
Per a mi és un avantatge. Com a escriptor, puc aportar molt
a una traducció, estic segur que s’hi nota el meu estil, la meva mà,
tot i mantenir la necessària fidelitat a l’original. I els llibres que
tradueixo m’aporten idees per als llibres que després puc escriure.
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6. Hi ha alguna traducció que t’hagi proporcionat una satisfacció
més intensa pel motiu ‘x’ que sigui?
Evidentment, la que abans he esmentat, la del premi
d’aquest any. I també autors com Musil, Fallada o els romàntics,
com E.T.A. Hoffmann. La dificultat i la qualitat literària són un
incentiu important per a mi. Gaudeixo més amb els llibres que no
tenen com a objectiu simplement entretenir.
7. Sovint els lectors ens preguntem quins mecanismes utilitzeu els
traductors perquè l’original no perdi intensitat en ser traduït:
com trobar el significat més exacte d’un mot, com mantenir els
jocs fonètics o de paraula. Ens en podries fer cinc cèntims?
Procuro mantenir la musicalitat i el ritme de l’original i
adaptar-lo amb la màxima riquesa a la llengua d’arribada, en general el català, de manera que el text soni català i natural.
8. També sovint es comenta que alguns idiomes són més rics que
d’altres en un camp semàntic concret. Si això és cert, com es resol
aquesta qüestió?
Doncs buscant les equivalències més aproximades de què
disposem en l’idioma d’arribada.
9. Per traduir bé un autor cal conèixer prèviament la seva obra i
la seva escriptura?
Això és ideal, de vegades ho he fet, però no sempre tenim
temps. En tot cas, cada autor és tot un món i t’hi vas familiaritzant
a mesura que t’endinses en la traducció, fins que arriba un moment que tens la sensació que ja treballeu junts.
10. Creus que cal una sensibilitat especial per dedicar-se a aquesta professió? És a dir: cal que el traductor sigui una persona empàtica?
Crec que és una professió solitària per a persones que se
sentin bé passant hores només en companyia de l’autor que tradueixen. Sí que és positiu tenir sensibilitat, perquè tractem amb ma63
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terial sensible, amb literatura, amb bellesa, i també és important
tenir un bon bagatge literari i lingüístic, un bon nivell cultural i
uns coneixements extensos en molts àmbits, la nostra és una bona
feina per als esperits curiosos. De tota manera, en cas d’ignorància
sobre algun tema concret (com ara em passa amb les armes i les
drogues) sempre ens podem documentar.
Moltes gràcies per acceptar respondre aquest qüestionari. I ara,
més que una pregunta, aquest és l’instant estrella de La veu del
traductor. Si vols, pots comentar breument allò que consideris
més oportú al voltant de la teva professió.
Una vegada vaig escriure que els traductors som pontífexs,
fem de pont entre una llengua i una altra. Aquesta professió és
agraïda i enriquidora a nivell personal encara que no sigui gaire
fàcil guanyar-s’hi la vida i acabi sent com una mena
d’excentricitat de la qual no et pots desempallegar, perquè en bona
part t’hi dediques per gust, per vocació. És un plaer veure l’obra
acabada, tenir el llibre a les mans, veure que la llengua és fluida,
natural, brillant, que ho has tornat a aconseguir, fins i tot aprofitar
per tornar a posar en circulació expressions genuïnes de la teva
llengua que has detectat que es perdien, i posar a l’abast dels lectors autors i obres admirables i sovint poc o gens conegudes.
oO0Oo
Altres dades:
Nom: Ramon Monton Lara
Web: https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Monton_i_Lara
Blog: Ramon Monton
c/e: ramon.monton@gmail.com
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Títols traduïts (Selecció):
ELIAS CANETTI, La província de l’home (Eds. 62, MOLU
SEGLE XX, 66, 1992)
ROBERT MUSIL, L’home sense qualitats (Eds. 62, MOLU
SEGLE XX, 84, 1993)
H.J.CH. VON GRIMMELSHAUSEN, L’aventurer Simplicissimus (Proa, A Tot Vent, 363, 1998)
BERTOLT BRECHT, Timbals a la nit, dins de Teatre Complet
I (Institut del Teatre, Clàssics, 1998)
ROBERT WALSER, Els germans Tanner (Proa, A Tot Vent,
369, 1999)
E.T.A. HOFFMANN, Opinions sobre la vida del gat Murr,
amb la biografia fragmentària del mestre de capella Johannes
Kreisler, en fulls solts de maculatura, (Eds. de 1984, Mirmanda,
24, 2004)
JOSEPH VON EICHENDORFF, De la vida d’un inútil (Eds.
de 1984, Mirmanda, 27, 2005)
ORHAN PAMUK, El museu de la innocència (Bromera,
L’Eclèctica, 172, 2009)
HERTA MÜLLER, En terres baixes (Bromera, 2010)
HANS FALLADA, Sol a Berlín (Edicions de 1984, Mirmanda,
80, 2011)
FRANZ WERFEL, Els quaranta dies del Musa Dagh (Edicions de 1984, Mirmanda, 131, 2014)
oO0Oo
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VÍCTOR AMELA
NAVEGA PER L’ÈPOCA ROMANA
Per: Josep Maria Corretger i Olivart
A: ‘Una mar de paraules’

Amor contra Roma, és així com s’intitula la darrera novel·la
de l’arxiconegut contertulià, crític, periodista i escriptor Víctor
Amela (Barcelona, 1960), autor d’una llarga i dilatada carrera en
l’àmbit periodístic, habitual de programes de televisió des de fa
trenta anys, i sobretot conegut per l’espai “La contra” de La Vanguardia, la seva participació des de fa una bona colla d’anys a
“L’Arucitys”, o per “L’hora del lector”. Segueix de plena actualitat, atès que recentment ha guanyat el Premi Ramon Llull amb
l’obra La filla del capità Groc (2016). La seva darrera novel·la
editada enfronta a dos tòtems o el que és el mateix, Ovidi versus
August.
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Tota l’obra s’endinsarà en un univers complex que envolta
tots dos personatges, on com diu el vell proverbi: “Tots els camins
porten a Roma”. Fou precisament a Roma on per primera vegada
es parlà de l’orgasme femení de la mà del poeta Ovidi. La dona en
l’època romana jugava un paper diferent al dels nostres dies. La
parella no existia tal com avui la coneixem, sinó que en aquells
temps hi havia prostitutes. Així mateix, August decidia amb qui
s’havien de casar les dones de la seva família. Júlia, única filla
seva, es revoltà contra August per casar-se amb el seu cosí, que
morirà precisament enverinat. Més tard, es relaciona amb Marco
Agripa i finalment, Júlia es casà amb Tiberi. Júlia era una dona
desimbolta i muntava orgies i festes de manera continuada. Ovidi
pretenia canviar la societat i amb els seus poemes d’amor
s’enfrontava a August, que ostentava el poder.
Amela comentà que en aquells trenta anys de la història de
Roma que abasten del 12 aC i temps en què August és el màxim
pontífex de la religió romana fins al 18 dC, any en què traspassà
Ovidi, passaren molts fets sorprenents: dèries d’August i passions
d’Ovidi. L’autor parteix de les tesis dels historiadors per enriquir i
documentar la seva obra, marcada per un to trist i alhora eròtic.
Amela se sentia atret per la novel·la històrica: “Vaig aprendre-la a
mitges, no me la van explicar bé. Llavors, fou quan vaig començar
a llegir històries. També mirant “Jo, Claudi” i llegint Robert Graves. Allò passà realment”. Tot aquest coneixement el cundimenta
amb experiències seves familiars, com succeí a El càtar imperfecte i que aprofita per armar la novel·la:
“Al Maestrat als anys seixanta vivien com a l’edat mitjana”.
Aquest fet li proporcionà que alguns personatges es desplacessin
de Forcall (Lessera) a veure August a Roma. Urgídar, un jove
iber, amb tan sols divuit anys viatja a Roma per ser orador i poeta.
Allí coneix un metge que li presenta Ovidi, que justament començava a editar obres i es troba involucrat en trames importants, com
la de presenciar de primera mà la mort d’August o la de vetllar pel
record etern de l’obra d’Ovidi.
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El fet que August anés a contracorrent amb el sentiment de
les dones, portà la desgràcia a la família. Així doncs, l’afany de
poder i alhora moralisme, farà que August no tingui miraments al
moment de castigar, i tant és si toca a la seva família, per exemple, desterrarà la filla, Júlia a l’illa de Pandatària, i farà el mateix
amb la seva néta Julilla i amb el seu nét Pòstum o el propi Ovidi
amb acusacions infundades.

Dins Amor contra Roma trobem un interessantíssim capítol
on Ovidi, defensor de la música, de la poesia i contrari a
l’autoritat, conversa amb August, l’home més poderós del món,
un home a qui ningú podia fer-li ombra. Són dues visions oposades de la vida, si es vol, dos xocs de trens. És aquí on Ovidi rebutjà ésser el poeta de l’imperi quan August pretenia comprar-lo amb
diners. Amela, en relació al present capítol glossà: “Puc afirmar
que fou així”.
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Hem de tenir en compte que August dominava tots els exèrcits, el poder, mes tingué por a un poeta, que únicament tenia
d’arma la paraula. August s’envoltà de poetes, perquè sentia un
cert respecte pel vocable, atès que governava l’esperit. La seva mà
dreta era Mecenes, que pagava els poetes. Així doncs, Virgili era
un mantingut d’August. Recordem que a L’Eneida clamava la
glòria de Roma; Horaci era un dels altres poetes assalariats per
August. Tots els que pretengué menys un, Ovidi. August no pogué
amb ell, tot i que s’hi esforçà per tenir-lo a sa vora.
Al nostre poeta li sentenciaren: “Si continues fent versos,
moriràs de gana sota un pont”, afirmà el pare d’Ovidi, que casualment també li cercava les esposes, i aquest darrer el contestà
escrivint versos i la mostra en són els poemaris: Amors, Ars amatòria, que conduïren a August a un alt grau de nerviosisme, perquè
sortien de la moral romana de l’època, cosa per la qual contínuament vetllava. El vil romà era un conqueridor i es dedicava a sotmetre. Això s’aplicava tant a homes com a dones. Sodomitzaven.
Al respecte, Víctor Amela glossà:
“L’home romà vil no podia fer el cunnilingus”. Ovidi en
L’Ars amatòria explicava: “L’home pot donar plaer al llit a la
dona”, per tant, per Ovidi calia erotisme en lloc de conquerir.
D’aquesta manera, August el veié com un perill, el seu principal
enemic. Els hereus de Roma seguien les pràctiques d’Ovidi i com
que això enfurismà a August que pujava per les parets, dictà tres
lleis per complir:
1. Els romans, fills de famílies romanes, s’havien de casar
amb vint-i-quatre anys i les dones abans dels vint-i-dos.
2. Els romans no es podien casar amb actrius, ni elles amb
actors, ja que no eren de fiar.
3. L’adulteri es pagava amb la mort.
Aquí és on entra de nou en joc Júlia, que fornicà amb Juli
Antoni saltant-se completament les lleis del seu pare, August. Juli
Antoni pretenia substituir August, emperò se suïcidà. Posterior69
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ment, August greixà l’ab natio memorie, és a dir, esborrar allò que
pogués recordar la figura de Juli Antoni i així quedar en l’oblit.
Ovidi vindicà el plaer femení, convé tenir present que fou el
primer de la història en esmenar-ho. A poc a poc, tingué els seus
seguidors, la seva doctrina triomfà i posà preocupació als romans
amb les seves idees. El nostre món de parella actual rep influència
d’Ovidi i dels seus consells amorosos, entre d’altres: treure’s els
pèls del nas i de les orelles, portar la toga sense plecs, aplicable
avui dia a una camisa per exemple, eren algunes de les seves recomanacions en aquella època, vigents fins els nostres dies.
Ovidi aturà els metrosexuals, els homes que es cuidaven, sinó que ara només calia seguir els seus consells. També es posicionava sobre com ser infidel. Finalment, Ovidi acabà dient: “I
aquests consells que jo dono són difícils de seguir”. Tot i així,
seguia anant a la seva: “La millor dona és la que té trenta-cinc
anys” o bé, “disfressa els defectes afavorint-los”, parlant sobre els
homes. L’Ars amatòria era un volum juganer, entretingut i poc
seriós.
D’altra banda, a més d’Ovidi, August tenia temor als mags i
astròlegs, perquè fitaven la realitat i d’aquí que també els desterrà.
Un astròleg per exemple, deixà anar que August seria el rei del
món. Tot es podia resumir com glossà Amela en un mot, “carmen”, que significa, poema, cant, encanteri. Paraula que temia
August.
August també era supersticiós i per això quan algú li clamà
que la pell de foca protegia contra els llamps, sempre en portava
un bocí a sobre quan viatjava. August temia Júpiter, déu dels
llamps. D’aquesta manera, August es rodejà d’àugurs que realitzaven prediccions per ell. Quan sortia el sol, per exemple, hi havia
d’haver silenci. No podien passar els carros. Si volaven ocells era
negatiu i sinó positiu. August es guiava per aquesta anècdota a
l’hora d’actuar.
Aquest home capriciós anomenat August vivia al Mont Palatino. Semblava honest, però fingia i vivia ple de luxes: “Si la
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funció ha agradat, aplaudiu-me”. Ell sentia devoció pel seu pare.
August visqué i morí on vivia el seu progenitor. I com a curiositat,
l’home més poderós del món morí menjant figues, però d’una
figuera, no malpenseu.
L’emperador August era un home ple de pors, temia els joves perquè eren l’amenaça. Llívia, dona d’August, en canvi, es
dedicava a cercar donzelles de divuit anys per complir els capricis
del seu marit. I els pares de les donzelles estaven orgullosos que
August les desvirgués. L’emperador vigilava i controlava cadascuna de les seves decisions, presses a consciència: “No tiraré per
la borda mig segle d’esforços”. Tiberi el succeí, recomanat per ell
mateix. Mes, August encomanà assassinar el seu nét pòstum, Juli
Agripa per por de rebel·lió contra Tiberi. El nét embogí en saber
l’engany del seu avi. Talment, August vetllà i aconseguí la pau a
Roma, a pesar dels enfrontaments amb els joves, que li complicaven l’existència.

Segons Amela, en aquells anys també hi havia el sobrestànic, romà del cor, que es dedicava a anar al fòrum cobrant a explicar les xafarderies. I com comprava August el poble? Doncs, amb
promeses d’entreteniments com les aurigues, curses de cavalls,
quadrigues, on tot valia, d’aquesta manera evitava revoltes dins de
l’imperi.
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En conclusió, qui vencé aquesta batalla, Ovidi amb la paraula, amb la música o bé August, amb el poder absolut sobre totes
les coses? La resposta és ben senzilla. August. Ovidi fou desterrat
i morí a l’exili. Mes aquest darrer vencé des del més enllà: “Guiem les nostres vides amb la filosofia d’Ovidi”. Com ell mateix
s’aventurà a dir: “El meu llibre es llegirà d’aquí a dos mil anys”.
Ara Víctor Amela retorna amb una nova novel·la sota el
braç i aquest cop ho fa per quedar-se, per consolidar-se dins el
dificultós panorama literari i una cosa és evident: dóna bo sentir
parlar a aquest autor dels seus llibres, amb molt de deliri i passió,
anant d’aquí allà, d’un tema a un altre com si fos un tren d’alta
velocitat o un cercador d’Internet, i comentant les mil i una anècdotes, tot un pou de saber. Escoltar en Víctor glossar alguna de les
claus de la seva novel·la, és viure-ho en carn i ossos, et transmet
les idees a flor de pell, i com no, escoltant-lo, et vénen ganes de
llegir la seva novel·la. Som-hi, que ja tardeu!
oO0Oo
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POEMA VISUAL NÚM. 194
toni prat
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RETRÒGRAD
Francesc Barrio Julio

Il·lustració
“La cadira”
Esmeralda Vallverdú
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RETRÒGRAD
Francesc Barrio Julio

Avui

em trobava a Barcelona, esperant que l’amic a qui
acompanyava sortís de la seva visita del metge. No em venia de
gust quedar-me a la sala d’espera. M’havia deixat el mòbil, no portava res per a llegir i ja m’havia atipat d’admirar la pintura surrealista de pintor desconegut que tenia al davant i de resseguir els motius abstractes del teginat del sostre. Tampoc no hi havia ningú
interessant a qui mirar dissimuladament. En definitiva, necessitava
fumar. Amb urgència.
Sóc un fumador anàrquic. Em puc passar llargues temporades gairebé sense fumar. Puc estar-me dies sencers sense encendre
ni un sol cigarret, ni tan sols penso en ells. Puc passar-me setmanes
en què em sento satisfet encenent alguna pipa mentre escric i
abandono totalment els paquets de cigarrets. I hi ha dies que no
deixo d’encendre una cigarreta darrera l’altre, posseït per la necessitat peremptòria del ritual. També puc patir llargues temporades
en què em transformo en un simple ionqui i necessito el tabac més
que l’aire que respiro. Els cigarrets van succeint-se un després d’un
altre i el vell pensament de “puc deixar-ho quan vulgui” ja no és
més que un trist acudit sense gràcia. Ara estic en aquests dies.
Posseït pel poder de la nicotina, allà estava jo esperant als
peus d’un magne edifici de la sorollosa urbs. El mateix nerviosisme que autojustifica el meu tabaquisme em portava a fer intranquils passejos per l’àmplia vorera. No sé. És part del ritual. No puc
quedar-me com un estaquirot plantat amb el cigar davant del portal.
Així em trobava jo, passejant a dalt i a baix per la vorera. En
un recorregut prèviament establert. Del portal a la parada
d’autobusos. Mitja volta, de tornada al portal i fins a la cantonada
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del banc. Mitja volta de nou i de tornada a la parada d’autobusos.
Monòton i relaxant. Una rutina agradablement amenitzada per la
gent amb qui m’anava creuant. Joves sense pressa, avis molt ocupats, runners, marujas que corrien a agafar un bus, senyora amb
nen, senyora amb carro, senyora amb bosses, senyora parlant pel
mòbil, noies interessants d’aquestes que fan que et giris. Tot allò
que pots veure a qualsevol vorera.
Anava pel meu tercer cigarret i semblava que no anava a
succeir res emocionant. Però llavors, jo tornava, per enèsima vegada, de la parada del bus de nou cap al portal. I per la cantonada va
aparèixer l’anècdota del dia. Una cadira de rodes marxa enrere.
De lluny era simplement això: un tipus, un personatge. Ell
solet s’autopropulsava amb els peus i s’impulsava a la seva cadira
de rodes marxa enrere. No corria gaire, però ho feia rotllo extrem,
sense mirar a la seva esquena, sense cap tipus de preocupació de
per qui hi pogués haver al seu darrere. Ja el veurien venir!
El primer que vaig pensar: “Quan baixi el meu amic ja li podré explicar la curiositat del dia. He vist un ximplet que anava ell
solet a la seva cadira de rodes... Marxa enrere!” I ens fotaríem a
riure i dedicaríem uns minuts a divagar sobre com de malament
que està la gent. I més tard ho explicaríem a casa i ho comentaríem
amb els amics. Sí, bé, ja sabeu, la bestiesa absurda que dóna per a
uns dies de xerrameca.
El capsigrany de la cadira de rodes marxa enrere havia acabat per passar al meu costat. I havia tingut l’oportunitat d’observarlo millor. I realment era tot un personatge. Era oriental. Xinès suposo. No era un personatge perquè fos xinès. Era hivern, però no
feia gaire fred. Era un dia bastant assolellat encara que sí que refrescava bastant. I ell només anava vestit amb un senzill xandall i
una samarreta. A mi se’m refredava el clatell només veure’l. La
cadira de rodes era bastant vella, se la veia una mica malgirbada.
Les rodes posteriors tenien les gomes molt gastades i es veien molt
fetes malbé pel temps. Tampoc no era un personatge per ser pobre.
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Al recolzabraços esquerre portava penjant una bossa de plàstic. Semblava buida. Potser anava a buscar alguna cosa. Al seient,
entre el seu prim cos i el recolzabraços dret sobresortia el coll d’un
orinal d’hospital. Es veia brut i desgastat. No vaig veure el seu
contingut. Tampoc això no ho feia un personatge. Suposo.
Va seguir marxa enrere, impulsant-se amb els peus. El seu
moviment no era continu. Anava traslladant-se a empentes. Un
impuls, un parell de metres. Un altre impuls, una mica més. Sense
mirar. Fins a arribar als contenidors d’escombraries que hi havia
situats abans d’arribar a la parada d’autobusos. Es va parar davant
d’un d’ells. No vaig poder fixar-me en el que va fer. Però juraria
que, després del gest, la bossa de plàstic contenia alguna cosa.
Això és el que el va transformar en un personatge. Llavors
ho vaig entendre. L’home que anava marxa enrere a la cadira de
rodes no era un simple babau. No feia coses estranyes. Era un retrògrad. Mai n’havia vist un. N’havia sentit parlar però mai n’havia
vist cap. Havia presenciat una cosa molt especial, una cosa màgica.
El retrògrad va seguir el seu camí marxa enrere fins a la següent cantonada. Va girar i el vaig perdre de vista. Jo vaig somriure.
oO0Oo
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FILS DE VEU,
DE M. VICTÒRIA LOVAINA
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
Són molts els llibres que passen sota l’atenta mirada dels lectors. De vegades, en acabar-los, ens limitem a desar-los al prestatge corresponent, però en altres ocasions sentim la necessitat de
compartir-los. Malauradament, avui en dia la majoria de títols
estan condemnats a la Caducitat immediata. Potser és a les nostres mans evitar-ho.
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FILS DE VEU,
DE M. VICTÒRIA LOVAINA
La meva lectura

Obrir la bústia de casa i rebre el nou llibre de M. Victòria
Lovaina és un acte potser senzill, però també un acte que
il·lumina el dia. Per una banda perquè des de l’última publicació
d’aquesta escriptora ja havia passat prou temps, i personalment
tenia ganes de llegir un altre cop una autora de la qual em declaro
fidel lectora. Per altra banda per l’honor que significa per a mi
formar part, ni que sigui amb una presència mínima, del recull de
relats Fils de veu en tant que prologuista.
Cal dir, per a aquelles persones que coneixen l’escriptura de
M. Victòria Lovaina, que amb aquest llibre, compendi de contes
hàbilment estructurat, no quedaran gens decebudes quan es lliurin
a l’aventura d’immergir-se en les seves pàgines. És possible, això
sí, que algun dels relats els resulti familiar, perquè Fils de veu és
un recull nodrit per contes ja publicats en format digital i d’altres
d’inèdits.
Aquesta és una proposta agosarada i valenta perquè el lector
trobarà aplegat en un sol volum l’avenç cadenciós i segur de
l’autora, des dels primers relats —que daten de 2004— fins als
més recents i contemporanis a la present edició. Fils de veu és,
doncs, una obra jove i madura alhora, amb els anhels de les primeres passes i la fermesa del present. Però per damunt de tot és una
obra intel·ligent, potent, on cap serrell ha estat abandonat a l’atzar
i on podem copsar el corpus literari de M. Victòria Lovaina tot
resseguint-ne la seva evolució tècnica i temàtica.
L’obra està estructurada en sis seccions: Fils de veu blanca,
Fils de veu dolça, Fils de fel, Fils de fum, Fils de veu de plata i
Fils de ficció. Cadascun d’aquests apartats se’ns ofereix amb una
temàtica distinta. En el primer (veu blanca) hi trobem retratada
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certs moments de la infantesa; i en el segon (veu dolça) se’ns
plantegen algunes històries d’amor ben peculiars. A la secció “fel”
aquests amors han evolucionat cap a la rancúnia; i a la secció
“fum” els amors són exactament això: fum. I per acabar, amb “veu
de plata” l’autora ens mostra personatges ja envellits que seuen i
recorden les seves històries, mentre que l’apartat “de ficció” esdevé una magnífica cloenda per a aquest recull, tot formulant una
hipotètica història d’amor entre personatges de llibres diferents.
Tot plegat ens duu a la conclusió que aquestes matèries no
sols indiquen les diferents parts del recull, sinó també la possible
cronologia de la vida —en el seu sentit més ampli—.
També hi copsem la mirada rigorosa i crítica de l’autora
—en ocasions irònica, de vegades descriptiva i altres cops atenuada per la desesperança— en enfrontar-se al retrat de la conducta i
el comportament humà mitjançant la creació dels seus personatges. I així ens trobem amb temes com la solitud de les persones,
l’aïllament produït per silencis i secrets, els odis i enveges que
acaben en venjances, l’amor gairebé en totes les seves manifestacions possibles, els enganys, els somnis esberlats i els anhels assolits, el neguit davant la vellesa i la mort... i així una llarga llista de
sentiments i emocions que Maria Victòria Lovaina pinzella i acoloreix amb l’hàbil traç de la seva escriptura.
Com he dit més amunt, Fils de veu constitueix un recull de
relats que no decebrà els lectors i que reafirma —encara més— la
fermesa del pols narratiu de l’autora.
oO0Oo
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M. Victòria Lovaina

L’autora (extret de la contracoberta del llibre)
M. Victòria Lovaina i Ruiz (Barcelona, 1959). Diplomada
en Magisteri i llicenciada en Ciències de l’Educació. Imparteix
llengua catalana en un institut d’ensenyament secundari. Ha cursat
diversos cursos de narrativa a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès. Ha obtingut diversos guardons literaris, com el Districte Cinquè, Barcelona (2005); de relats Mercè Rodoreda, Molins de Rei (2007); de novel·la Joescric, Palma (2008); de Narrativa Breu per a Dones, Terrassa (2009); Paraules a Icària, Barcelona
(2009). Finalista del premi Víctor Mora, L’Escala (2009); de no81
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vel·la breu Rafael Comenge d’Alberic, València (2011); Soler i
Estruch de Castelló de la Ribera, València (2012); Ferran Canyameres de relat breu de Terrassa (2015). Ha publicat les novel·les
Amb ulls de nina (2008), Dietari de Les Gorges (2009), Pell de
gat (2013), i diversos relats breus en edicions col·lectives.
L’obra (extret de la contracoberta del llibre)
Si se’m demanés que fes un exercici de concreció, afirmaria
que Fils de veu ens parla, alhora i sobretot, de la solitud i de la
necessitat d’estimar. I tot plegat amb un lèxic acurat, amb registres lingüístics i punts de vista narratius adequats a cada situació, i
sempre mostrant un respecte sublim per la paraula. Perquè, tal
com podem llegir en el conte titulat “Fils d’aranya”, «totes les
paraules i totes les històries naveguen per fils, fils de veu prims
que, segons com, semblen fils d’aranya i s’entrecreuen teixint
històries, la vida, el món.» ~ Sílvia Romero
oO0Oo
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CARE SANTOS I EL DESIG D’ESCRIURE
Per: Josep Maria Corretger i Olivart
A: ‘Una mar de paraules’

Parlar

de Care Santos és fer-ho d’una de les autores més
llegides i de més èxit de crítica i públic en l’actualitat. Nascuda a
Mataró, l’abril del 1970, va començar a donar-se a conèixer amb
les seves col·laboracions al Diari de Barcelona, el 1989 i posteriorment a l’ABC, el Mundo, a Presència o a Catalunya Ràdio. Com
ella afirmà, escriu des dels vuit anys i al llarg del temps ha rebut
tres premis per les seves obres dedicades als joves i fa pocs mesos
el Ramon Llull, però això de guanyar premis, a la Care li ve de
molt lluny, amb catorze anys ja rebé el seu primer guardó en
l’etapa d’institut. D’entre les seves obres més conegudes podem
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destacar: Cuentos cítricos (1995), que fou el seu primer llibre;
Intemperie (2003), una obra que també fou premiada; Habitacions
tancades (2011), que recentment es convertirà en sèrie; o L’aire
que respires (2013). És sobretot coneguda com a narradora juvenil,
i editora de llibres. Encara li ha quedat temps per a conrear la poesia a Hiperestesia (1999) i
Disección (2007), amb una
trajectòria que té un recorregut de vint anys.
És amb Desig de xocolata (2014) que la nostra
autora s’ha consolidat definitivament. Tot gràcies a
la bona rebuda de l’obra i
al seu enaltiment amb el
guardó del Premi Ramon
Llull de novel·la. L’obra
Desig de xocolata relata
una història que abasta tres segles on s’explica la història de tres
persones, de tres dones i la seva relació amb la xocolata al llarg de
tres-cents anys, des del segle XVIII al XX. A la vegada, es veu
l’evolució que ha fet la dona amb el temps. La novel·la
s’estructura com un trencaclosques musical: preludi, dos actes,
dos entreactes i un final, allí hi apareixen la Sara a la primera part,
l’Aurora a la segona part, la Maria Anna a la tercera, com si fos
una escena teatral en una novel·la a tres veus, escrites en primera,
tercera i segona persona. Entre elles hi fa acte de presència en
Fernandes, una mena d’esquer per a l’autora. Un mestre xocolater
que vetllà perquè la xocolata fos sòlida. Un personatge documentat i ben real, sorgit a la Barcelona del segle XVIII. En Fernandes
inventà una màquina de fer xocolata. Quan feia la fórmula, li sortia massa compacta, i d’aquí que construí una màquina que resolgué el problema. Com glossà la Care: “Va avançar-se vuitanta
anys a països com Suïssa”. Aquest home que vivia al Born, rebé a
84

Número 30 – Circumloqui, 2016

casa seva comissions que vingueren de França i Anglaterra per
conèixer la seva manera de fer amb l’art de la xocolata. Dos països que curiosament estaven enemistats en aquella època.
Sovint, a la Care, quan li pregunten que en queda d’aquella
fantàstica i pionera màquina de xocolata explana: “No queda res
de la màquina. El 1773 s’exposà i desaparegué per sempre”. Això
picà la curiositat a la nostra autora que aviat decidí cercar el testament del mestre xocolater, amb tan mala sort que es deia Fernandes i li perdé la pista: “Potser marxà, però no sóc historiadora.
Tot i que, quan escric novel·les cerco respostes”.
Contínuament, la Care Santos reflexiona sobre la seva escriptura i ho fa sense embuts: “Quan em vaig plantejar la novel·la
em sortien tres-centes pàgines de la Barcelona del segle XVIII.
Vaig pensar que podrien cansar. Així que vaig partir d’idees diferents i a veure cap a on la xocolata em portava”. Però la nostra
autora ja porta tants llibres que ni tan sols mira endarrere, potser
perquè no té temps per perdre: “No vull saber els llibres que he
escrit. No me’n recordo. Cal esforç i disciplina per crear una novel·la”. I quan li pregunten per l’obra que tractem, la seva coneguda darrera novel·la, Desig de xocolata, afirma amb to humorístic: “Ja fa prop d’un any que parlo de la xocolata. Em documentava per L’aire que respires i vaig descobrir en Fernandes, el volia
incloure en l’obra, emperò no lligava, i vaig estirar el fil a la Barcelona del segle XVIII, difícil de documentar. Quan escrius deixes
anar tot el que saps i has après. És un fet lògic i ingenu. Has de fer
que la informació sigui natural, posar informació subtil i que no
embafi. Escriure novel·la vol maduresa. Ara començo a saber fer
novel·les, gràcies a la maduresa”. Així vehicula el seu art
d’escriure la Care Santos.
D’entre les seves aficions hi trobem diferents disciplines:
“Sóc afeccionada a l’òpera i al teatre, sobretot el musical”. Aquestes aficions acostumen a deambular per les seves novel·les i Desig
de xocolata no n’és una excepció. Amb la novel·la també vol fer
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un petit homenatge al Liceu, un espai molt novel·lat: “Tenia interès en novel·lar el Liceu”.
La divisió de les parts de l’obra semblen extretes d’una obra
de teatre, com també d’una òpera. Com ella mateixa explana: “El
teatre sempre té un pes en el que escric”. Per tant, en l’obra trobem tres històries amb tres cadències diferents, com si fossin tres
novel·les independents dins d’un tot, d’un mateix fil conductor
que els hi dóna sentit i que poden llegir-se de manera autònoma. A
la primera part es relata la tragèdia d’una dona que vol reconduir
la seva vida i la història d’una xocolatera trencada. La segona part
s’emmarca dins un to més agredolç i la tercera és una comèdia
amb estil del segle XVIII francès. Sobre la tercera part, Care no
n’amaga res: “És molt diferent. Vaig fer un esforç. No és el meu
to. Em va costar d’escriure per haver de simular el llenguatge”.
Care Santos va partir d’una xocolatera trencada i la va fer
reviure als lectors amb una mena de salt en el temps, tal com fa
l’art: “Que imita la vida i la contradiu. Volia que la novel·la contradigués la vida”.
L’autora coneixia les dificultats amb les quals es trobaria si
parlava del segle XIX i XX. Era parlar d’una revolució important
en la vida d’una dona, emperò com comentà: “He crescut llegint
literatura del segle XIX i XX. Gran part de la literatura del XIX
l’han fet homes. Veure les possibilitats que tenien les dones era
original”. I això fa que una de les seves protagonistes, Maria Anna
no pugui treballar pel fet de ser dona: “Fou inspirada en una xocolatera real. Feia bona xocolata i li tingueren enveja. Hi havia una
competència deslleial. Va anar als tribunals, va perdre i va haver
de tancar el negoci”. La tercera part de l’obra és la més documentada i també la que menys satisfà el lector.
Dins de la novel·la, també sobresurt el personatge de l’Oriol
Pairot: “Un pintes exitós, un galtes desgraciat. Li tinc especial
carinyo”, com diu ella. A més remarcà: “No escric mai per un
sector, ni per nens ni per dones. Vull emocionar i sempre tinc presents el públic”.
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L’obra està embolcallada pel desig, és a dir, la passió amorosa i que pot canviar les coses. El desig de la Sara que la pot
condemnar a mort, per culpa del triangle amorós: Sara Rovira,
Max Frey, el seu marit i Peirot, l’amant de Sara i que sobta els
lectors. D’aquí que molts lectors li hagin retret en algunes trobades com finalitza la cosa. La Care al respecte explanà: “La vida
és com l’explico. La gent vol més. Què ha de fer l’Oriol amb la
Sara? I si escrivís un capítol més? L’he escrit. Els comentaris
rebuts pels lectors m’han fet afegir un capítol que sortirà en properes edicions i per Internet, quan vulgui l’editorial, potser a la
primavera”.
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Aquesta escriptora infatigable i mare de tres fills desemmascara el seu mètode de treball: “Si no sé on vaig, no vaig enlloc.
Els personatges em porten. Treballo mirant la paret i m’imagino
els personatges asseguts al sofà groc parlant-me. És una catedral
que has de vestir. M’assec i rumio”. A la Care li agrada parlar
sobre com escriu i ho glossa amb passió i comoditat, vol fer còmplice els seus lectors i això es nota: “Prenc notes, penso què necessito, el material que he de buscar. Pel camí trobes coses que
t’enriqueixen la novel·la. No saps què trobaràs. Quan la tinc pensada faig un esquema més breu del que abans el feia. El final també el sé. Escric dotze hores al dia. M’hi poso fins que acabo. Dia
rere dia. Escriure una novel·la és com picar pedra”.
Una pregunta de la qual la Care mai s’escapa és amb quina
llengua li agrada més escriure, amb quina es casaria definitivament. Sobre aquesta qüestió argumentà: “No es pot escriure bé
amb dues llengües diferents. N’has de triar una. Una vegada em
van dir. Per mi són totes dues llengües importants. Em vaig passar
molts anys per triar. Alguns em deien, has d’escriure amb la llengua que parles, i d’altres amb la que somies. I una nit a Màlaga
mentre dormia esperant la participació en un congrés, la companya d’habitació em va dir que parlava en castellà i pocs dies després, la mateixa noia em va dir: avui m’has soltat el rotllo en català. Així que segueixo amb les dues”. A més, té arrels a totes dues
bandes, tant per part de pares com de marit.
Justament, en aquest congrés afirmà: “Vaig traduir-me per
poder llegir en públic davant de Benedetti i Saramago, atès que no
tenia obres en castellà. Posteriorment, vaig publicar molts anys a
l’Amèrica llatina en castellà i vaig decidir retornar al català. Actualment, jo mateixa faig la traducció de les meves obres”.
Una de les coses amb les quals se sent més orgullosa és que
una novel·la seva esdevingui una sèrie: “Per mi s’han avançat els
reis. És una minisèrie i el guió és una cosa llarga. Tot concentrat
en tres hores de filmació. Donen vida als meus personatges, però
tot no apareixerà a la sèrie, seria impossible. És molt emocionant.
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Cada dia vaig a veure com roden. Faig nosa”. Estem parlant
d’Habitacions tancades.
Els personatges que apareixen a Habitacions tancades,
L’aire que respires i Desig de xocolata en alguns casos són els
mateixos, mes, en diferents etapes de la seva vida. Això ens porta
a la curiositat que sent la Care pel seu públic lector, amb el qual
està molt amatent: “Sóc l’escriptora que persegueix els lectors que
em llegeixen per curiositat”. D’aquí que un dia va seguir una lectora en el bus de la línia 7 que llegia el seu llibre i quan baixà del
bus, l’escriptora també. La seguí uns metres, s’hi donà a conèixer
i preguntà a la lectora si li agradava el llibre, per sort digué que sí,
emperò la lectora se sorprengué i ni tan sols pensà a demanar-li la
dedicatòria del llibre, sinó que ho féu uns dies després.
Care Santos mai deixarà d’escriure per als joves, perquè la
fascina i els entén: “El secret és sintonitzar amb ells. Si algun públic m’agrada de veritat és el jove. En literatura la identificació és
important. Sempre invento algun personatge en la línia del lector,
la resta és indiferent. És una forma poc complicada”.
Per un altre costat, l’autora també ha escrit amb coautoria,
però no hi veu inconvenients: “Escriure amb coautoria és complicat. Cal saber amb qui ho fas. Ho he fet dos cops. Teníem amistat
i una concepció de la literatura semblant”. Ens referim a obres
com: Tantes coses a dir-nos (2013), escrita a dues mans, amb Ángeles Escudero.
Llegir Desig de xocolata en alguns moments ens demanarà
exigència lectora, perquè hi apareixen tres protagonistes amb tres
tons de veu diferents, al respecte explanà: “De primeres i terceres
persones n’és plena la vida, però de segones persones no. És una
veu que no la fem servir. És una veu difícil”. La primera part de
l’obra s’estructura en quatre capítols, la segona en vuit i la tercera
en setze. Al respecte justificà: “Em vaig obsessionar en què tingués setze capítols i no tretze. Vaig estirar el fil i vaig arribar al
setze. L’afegitó d’ara serà una cloenda, sense numerar, un epíleg”.
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L’amor també és present a la novel·la, sobretot en la segona
part. I els lectors es preocupen per com finalitzarà, però de fet, la
història acaba allí: “Acabar la novel·la i quedar-se amb ganes de
més és bo. El doctor Golpi és un argument per tractar la Càndida
de tu a tu”. D’aquí que recentment, hagi escrit un capítol més que
esdevindrà el colofó d’aquesta vida passional que plana per la
segona part de l’obra.
Finalment, Care Santos ha reconegut que l’obra no ha estat
senzilla d’escriure: “He demanat un esforç suplementari als lectors de llegir aquest llibre”. Aquestes foren les seves darreres paraules de com en digué ella el “Xoco tour”.
És evident, que amb Desig de xocolata definitivament ha
colpit els cors dels catalans. Ha meravellat la seva història, l’art
narratiu que empra i l’originalitat de la novel·la. Talment, sentir
parlar sobre les seves obres a aquesta autora mataronina, Care
Santos, és aprendre sobre l’escriptura, si més no, sentir-ne curiositat, passar una estona afable, com si fos una tertúlia d’un club de
lectura i estimar els llibres, que és el que més ens interessa. Em
queda un dubte, teniu desig de xocolata?
oO0Oo
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Fragment de Desig de xocolata,
de Care Santos
(Cortesia d’Editorial Planeta)

Setze bocins de porcellana blanca de mides i formes diferents i un tub de pega «d’aquella que ho enganxa tot». El Max es
lliura al joc, gens divertit, de fer-los encaixar, com qui munta un
trencaclosques. Són quarts de quatre de la matinada i hauria de
ser al llit, perquè s’ha de llevar d’aquí a tres hores, però ha promès a la Sara que ho faria i no ho vol deixar.
Un per un, va agafant els padellassos i els busca un possible company. Com més en troba, menys possibilitats d’error
queden damunt la taula. N’unta la vora amb pega i els fa coincidir, pressionant lleugerament mentre el líquid enganxós fa el seu
efecte. Satisfet, contempla el resultat. En alguns casos la cicatriu
gairebé no es veu. En d’altres és més difícil, perquè el tall no és
tan net, sinó que s’ha desfet en petits resquills. Amb tot, de mica
en mica el Max torna a construir el que semblava perdut per
sempre. Val la pena morir-se de son després d’una vetllada tan
llarga com la d’aquesta nit. La Sara s’endurà una bona sorpresa
quan entri a la cuina al matí i vegi que s’ha pres la molèstia.
Ha estat una nit estupenda. Primer, les confidències entre
dos amics de tota la vida que es retroben en un bon moment.
Després la Sara, tan encisadora, tan guapa, tan decidida. Què els
passa, a les dones, quan tomben els quaranta? Experimenten una
mena de procés de concentració de les qualitats que les fa més
intenses, més intelligents, més serenes, més atractives que vint
anys enrere. Així ha vist la seva dona, aquesta nit, i n’ha estat
ufanós. Ufanós que sigui seva, quin sentiment més primitiu, més
equivocat i més impropi d’ell, pensa el Max, i en canvi ha de
reconèixer que és el sentiment que li ha alegrat la nit.
Un cop l’Oriol ha marxat, ell i la Sara s’han quedat una estona més recollint-ho tot i comentant la jugada. L’un rentava els
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plats i l’altra endreçava les coses, en el perfecte repartiment de
tasques que tenen tan i tan assajat. Està bé que per fi l’amic hagi
posat seny, tot i que podria haver-se buscat una dona més a
prop, han convingut. «Si et vols casar ben casat, casa’t al mateix
veïnat», ha murmurat la Sara, amb la mateixa cantarella que feia
servir la seva mare, mentre entaforava les restes d’amanida en
una capseta de plàstic transparent. «I què tal pare creus que serà?», ha preguntat el Max. «Un desastre —ha fet ella—, com en
tot». «Dona —aquí tenim l’amic fidel sortint en defensa—, en
tot no, no fotem, que s’ho ha muntat molt bé!». Però la Sara no
ha contestat. Feia ulls de cansada i estava ensopida. Li sabia greu
això de la porcellana trencada. N’ha mirat els bocins amb una
resignació desoladora. «No et preocupis, l’enganxarem», li ha dit
ell per mirar d’animar-la. «Encara que l’enganxis —ha estat la
resposta, moixa—, jo sempre sabré que està trencada». Tot seguit ha apilonat les capsetes transparents a la nevera en un ordre
perfectament racionalista i ha dit: «Et fa res si t’espero al llit?»
oO0Oo
Crèdits fotogràfics:
Planeta, Care Santos, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i
Tiramisuentrelibros.
oO0Oo
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ENTREVISTA A EULÀLIA PAGÈS,
DIRECTORA DE GRUP PAGÈS EDITORS
Per: Octavi Franch

OCTAVI FRANCH: Pagès Editors la va fundar el teu pare el
1990. Quin era el seu passat i experiència literàries fins aleshores?
EULÀLIA PAGÈS: Lluís Pagès, el meu pare, comença a
treballar al món de les arts gràfiques l’any 1970. Posteriorment, el
1984, va muntar una editorial que no va acabar de funcionar prou
bé i, ja amb un plantejament renovat i amb un caràcter més innovador, va fundar Pagès Editors. Ho va fer el 1990, convençut que
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al nostre territori li feia falta una empresa d’aquestes característiques. Ell volia contribuir al creixement cultural i econòmic del
nostre territori i, a més, havia detectat un buit editorial a les comarques de Ponent i Pirineus.

OF: Quins altres personatges literaris i lingüístics van fer
possible que nasqués la vostra editorial?
EP: Més que literaris i lingüístics, l’editorial va néixer i
créixer gràcies a un seguit de personalitats que ens han ajudat al
llarg de tots aquests anys. En podríem dir molts, però el meu pare
ha parlat sempre, per exemple, del Josep Maria Sans i Travé, amb
qui hem editat desenes de llibres per a la Fundació Noguera i és
director de la col·lecció Els ordes militars. Sovint també es refereix a Joan Bellmunt, un dels grans coneixedors de la cultura i la
geografia de Lleida. Amb ell, vam editar Fets, costums i llegendes, 32 volums que recullen el treball de 23 anys, a través dels
quals el Joan Bellmunt va explorar les manifestacions religioses,
culturals, gastronòmiques i festives dels pobles.
OF: La vostra col·lecció Lo Marraco és, des de fa un munt
d’anys, un clàssic indispensable a la literatura en català i a les llibreries d’arreu del país. Quines altres col·leccions destacaríeu del
vostre catàleg i per què?
EP: Des que va néixer, Pagès editors ha publicat més de
2.700 llibres, distribuïts en una vuitantena de col·leccions. Totes
elles són importants per a nosaltres, però jo diria que les nostres
joies de la corona són la col·lecció Argent Viu, on hi hem publicat
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autors de la talla de Francesc Torralba, Manuel de Pedrolo, Tzevetan Todorov i Jaume Fàbrega. A Argent Viu també hi editem el
guanyador del premi d’assaig Josep Vallverdú, un dels guardons
més reconeguts dels Països Catalans. En segon lloc, jo et destacaria la col·lecció de poesia La Suda, dirigida pel targarí Xavier
García, que ens ha portat veus com la del Paul Auster, Xulio Ricardo Trigo, David Castillo, Teresa Colom i, com no, Rosa Fabregat, Jordi Pàmias, Josep Pons i Pere Rovira entre altres. També
tenim la col·lecció Guimet, que dóna nom a tots els llibres que
parlen de la història contemporània dels Països Catalans. Entre
ells, m’agradaria destacar-ne un dels últims llibres que hem editat
i el qual, justament, dóna nom a la col·lecció. És el llibre Pau
Guimet, compromís amb la cultura i que ressegueix les activitats
de Pau Guimet qui, des del seu ofici d’impressor i després de llibreter, va anar desplegant una activitat cultural capaç de sobrevolar els límits del seu propi ofici. Finalment, voldria parlar de la
col·lecció Els Templers, dirigida per l’historiador Josep Mª Sans i
Travé, un dels especialistes europeus que coneix més a fons
aquest orde militar. I per últim, la col·lecció Garona, amb textos
en occità-aranès, que ha crescut amb el pas dels anys i que ara ja
té quatre sèries diferents de llibres.
OF: La publicació dels premis literaris també és una de les
vostres apostes. Per algun motiu en particular?
EP: Ens agrada especialment publicar premis perquè els llibres vénen avalats per grans especialistes i, per tant, són garantia
de qualitat. Creiem fermament en la importància que les editorials
publiquin els premis i que, per tant, no es quedin en un calaix. Són
obres importants que han de veure la llum.
OF: Un bon dia vau decidir crear Milenio i començar a publicar en castellà? Quins en van ser els motius?
EP: Milenio va néixer l’any 1996. Fins llavors, Pagès Editors havia publicat indistintament llibres en català i castellà, però
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ens havíem trobat amb algun problema i van decidir que seria més
fàcil separar les editorials segons la seva llengua.
OF: També teniu una col·lecció exclusiva de literatura infantil-juvenil la qual, fins i tot, es gestiona de manera independent
des de Barcelona. ¿Què oferiu, de manera singular, tot comparantvos amb l’allau d’editorials d’aquest sector que hi ha al país, i que
no paren de créixer dia a dia?
EP: Nandibú no és una editorial independent, sinó que és
una línia editorial de Pagès editors. Ens hem proposat que el catàleg de Nandibú estimuli, animi i ajudi a desenvolupar l’hàbit lector dels nostres nens, nenes i joves. En conseqüència, intentem fer
un treball molt acurat tant dels títols que publiquem, com dels
artistes que il·lustren els llibres. Aquesta línia editorial va començar fa tot just dos anys i ara ja tenim títols propis amb noms realment importants en el sí de la literatura infantil i juvenil, com
l’Andreu Martín, la Marta Mata, l’Helena Gallego, entre d’altres.
En perspectiva, publicarem dues obres de la Fina Casalderey,
premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil atorgat pel Ministerio de Cultura del Govern d’Espanya.
OF: ¿El fet que ja tingueu oficina a la capital del país es deu
a algun fet en concret o és una casualitat?
EP: Vam creure que era important tenir una oficina a Barcelona, perquè sovint hi anem i ens va molt bé per reunir-nos.
Malauradament, Lleida encara queda una mica en una posició
subordinada de la capital catalana i, per tant, considerem que és de
vital importància tenir un peu a Barcelona.
OF: Actualment, gestioneu un hòlding editorial compost per
les diverses editorials, una distribuïdora (Nus de Llibres) i una
impremta. ¿Quines altres marques preteneu incorporar al vostre
petit imperi en breu, si és que ho podem saber?
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EP: La nostra voluntat no és augmentar aquest petit imperi
en quantitat, sinó en qualitat. Per tant, més que incorporar més
empreses al nostre holding, el que volem és fer créixer les que ja
tenim, apostant per la qualitat i per la feina ben feta. En definitiva,
fer un llibre és, encara avui dia, una feina artesana que exigeix
cura, paciència i meticulositat.
OF: Des que va començar el “procés català” s’han editat infinitat d’assajos sobre el tema, però en canvi no s’ha publicat gairebé res en format política-ficció. Quins creus que en són els motius?
EP: (Riu) Moltes vegades la política supera la ficció.
OF: I, per últim, quin és el vostre somni editorial no acomplert encara? La publicació d’un best-seller en català d’un autor
també català, per exemple?
EP: Ens agradaria molt que els autors i les autores de Barcelona ens veiessin com una editorial amb qui confiar; la distància
física ja no és un problema i la qualitat és la mateixa. O, fins i tot,
millor! I, evidentment, també ens agradaria poder descobrir un
best-seller d’abast internacional.
oO0Oo
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OXÍMORONS (O MÚSICA)
Lluís Servé Galan
A: Sonetàlia (Novíssima Lírica Clàssica)

Il·lustració:
“La lliçó de música”
Jan Vermeer de Delft
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OXÍMORONS (O MÚSICA)
Lluís Servé Galan

Sabràs que la vida és música i silenci ensems,
Llum i ombres, l’atzucac en una àmplia avinguda,
Paradoxes i coherència, una cursa contra el temps
Que, abans de la primera passa, ja està perduda.
Sabràs que és una melodia que mai no acaba
En el compàs ligni emparat per l’igni bressol
De la remor maternal de la mar més brava,
El designi de la lluna que inspira la pira del sol.
Sabràs que és la quietud i la celeritat alhora,
El desig i l’odi, el trepig d’allò eteri i el pes
Feixuc de la llosa, que et calen per avançar.
Sabràs, oïdor mortal, que la vida és el demà
Que ha de venir i l’ahir que vas perdre, il·lès
I ferit en el present d’un infant que riu i plora.
oO0Oo
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ELENA MARTÍ I SEGARRA
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “La veu del traductor”
Si sabem idiomes podem llegir
qualsevol obra en la seva llengua original; en cas contrari necessitem la
figura del traductor. Ells són els professionals que ens permeten gaudir de
tants i tants textos literaris, i alhora
una de les peces més desconegudes de
l’engranatge editorial.
Fem que s’escolti la seva veu!

Elena Martí i Segarra
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Qüestionari
1. Agafant el català com a idioma de referència, amb quins altres
idiomes el treballes, ja sigui com a origen o com a destí?
Com a llengües d’origen, acostumo a treballar amb l’anglès,
l’alemany, el suec i el castellà. Ocasionalment, també tradueixo
del francès. I com a destí, són sobretot el català, el castellà i
l’anglès.
2. Recordes quin va ser el primer llibre que vas traduir?
Ostres, se’m desdibuixen bastant les dates i els títols i ho
hauria de buscar... Però, sigui com sigui, diria que una de les traduccions que més van significar per a mi va ser La Sang de les
flors, de l’autora americana d’origen iranià Anita Amirrezvani.
3. Podries dir-nos en quina traducció estàs treballant actualment? I ja posats: ens podries fer cinc cèntims sobre aquesta obra
i comentar, si és el cas, amb quins problemes t’estàs trobant?
Doncs ja fa temps que em toca fer jocs malabars amb diverses coses alhora, però principalment estic treballant en una novel·la sueca per a adolescents titulada Boken om Mademoiselle
Oiseau, que he de traduir tant en català com en castellà. Està centrada a la ciutat de París i és molt bonica, perquè pretén transmetre
el missatge que cal viure la vida amb el màxim d’imaginació possible. A més a més, les il·lustracions que l’acompanyen són una
meravella. Les dificultats amb què em trobo són bàsicament les de
qualsevol traducció: el DUBTE CONSTANT a l’hora de triar/trobar el mot just, l’adjectiu més expressiu, amb més color, la
frase més ben travada, aquell refrany o aquella dita que millor
reprodueixi el que diu l’original, etc. En el cas concret del suec, la
dificultat afegida és que no és una llengua llatina, sinó nòrdica, i
per tant la sintaxi és molt diferent de la nostra. Jo sovint faig broma dient que aleshores em cal una dosi de “lubricació extra” per
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tal de crear frases que flueixin bé en català i no quedin encarcarades o tipus staccato, com passaria si les traduís literalment.
4. En general, qui tria el traductor d’una obra?
Solen ser les editorials, que compren els drets dels originals
i els volen publicar al nostre idioma. De totes formes, en el cas
dels traductors literaris, moltes vegades la passió per alguna obra
o autor, encara inèdita aquí, fa que l’acabem proposant a un editor
o fins i tot que tirem pel dret, la traduïm —traient temps d’on calgui— i en acabat busquem editor perquè la publiqui.
5. Un traductor hauria de ser escriptor? Comportaria això algun
avantatge o pel contrari pot ser un inconvenient?
A veure, sens dubte un traductor ÉS un escriptor. És qui escriu-reescriu en un idioma —el seu o un que coneix molt bé— una
obra originalment concebuda i redactada per una altra persona en
una altra llengua. I aquí rau la seva particularitat: el traductor no
imagina cap argument, cap trama, des del no-res, com fa l’autor
d’una obra original, sinó que posa en marxa tot el seu saber a fi de
reproduir el millor possible, amb la mateixa qualitat literària, les
creacions d’altres escriptors, poetes, dramaturgs... A partir d’aquí,
podem parlar de diverses combinacions: el traductor-traductor (el
meu cas, per exemple), que és feliç obrint portes que d’altra manera potser continuarien tancades i que mai no s’ha plantejat publicar res “de collita pròpia”, diguéssim; el traductor-escriptor, que
principalment tradueix, però alguna vegada també crea obra original; i l’escriptor-traductor, que sobretot escriu obra pròpia, però
que ocasionalment també es dedica a la traducció (i les raons poden ser mil, des de directament pecuniàries fins a admiració per
un altre escriptor, fer dits, etc.) Val a dir, que aquest darrer cas és
més freqüent. Crec que, si l’escriptor és un gran escriptor i sap
respectar la veu de l’original, això només pot tenir avantatges,
perquè serà molt destre a l’hora de crear-ne una nova versió.
L’inconvenient seria que pretengués anteposar el seu ego i fes
modificacions injustificades dels originals...
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6. Hi ha alguna traducció que t’hagi proporcionat una satisfacció
més intensa pel motiu ‘x’ que sigui?
La majoria han estat viatges que m’han permès aprendre
moltíssim, suposo que per això m’hi dedico i espero poder seguirho fent durant molts anys! (Malgrat les condicions laborals sovint
massa precàries del nostre col·lectiu). No ho sé, com he comentat
abans, La sang de les flors em va fer investigar molt sobre la Pèrsia del segle XVII, sobre com s’elaboraven les famoses catifes,
com era l’esplendorosa cort reial a Esfahan, l’arquitectura, els
banys. També guardo un record meravellós de La tendresa dels
llops, perquè és una història emocionant sobre els primers colons
del Canadà, el lucratiu negoci de les pells, els paranyers. Però
actualment estic molt centrada en la literatura sueca, i la novel·la
El joc seriós, de Hjalmar Söderberg, ha estat sens dubte la traducció més “ambiciosa” que he tingut la sort de fer. Les satisfaccions
que m’ha proporcionat són moltíssimes, en primer lloc perquè va
ser una proposta que vaig fer a l’editora de Viena, Isabel Monsó;
després perquè és un clàssic en majúscules, magistralment escrit i
amb una història gairebé autobiogràfica d’una tremenda profunditat psicològica; i per últim, perquè ha tingut molt bona acollida i
m’han proposat parlar-ne en xerrades, i fins i tot conduir una lectura guiada per a la xarxa de biblioteques de la diputació.
7. Sovint els lectors ens preguntem quins mecanismes utilitzeu els
traductors perquè l’original no perdi intensitat en ser traduït:
com trobar el significat més exacte d’un mot, com mantenir els
jocs fonètics o de paraula. Ens en podries fer cinc cèntims?
Uf, és complicat “fer cinc cèntims” d’aquest tema... Suposo
que, resumint, es tracta d’interioritzar al màxim l’original per després trobar la veu més adequada en el teu propi idioma i reproduir-lo amb tots els seus matisos. La intuïció hi juga un paper fonamental, però el més important a l’hora de treballar és la paciència,
fer mil provatures fins que quedes satisfet (encara que de vegades
no acabes de quedar-ne mai!) amb cada frase, cada pàgina...
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8. També sovint es comenta que alguns idiomes són més rics que
d’altres en un camp semàntic concret. Si això és cert, com es resol
aquesta qüestió?
Aquesta pregunta és una extensió de l’anterior, crec. Com
deia, molta paciència i posar en joc tots els recursos lingüístics
que un té. Totes les llengües són autèntics tresors, igual de riques i
expressives, per tant, un bon traductor sempre trobarà la manera
de sortir-se’n per reproduir allò que diu l’original. Està clar que no
hi ha un equivalent exacte per a tot, i llavors es tracta d’anar compensant; molts verbs anglesos, per exemple, tenen una gran riquesa de matisos i hi ha casos en què és impossible trobar un verb en
català que els reculli tots, per això has de complementar la frase
amb adverbis o adjectius. En tot cas, el català és una llengua molt
versàtil, amb un lèxic i una paremiologia extraordinaris, i això et
dóna un ampli ventall d’eines per poder fer bé la teva feina.
9. Per traduir bé un autor cal conèixer prèviament la seva obra i
la seva escriptura?
No és imprescindible, però lògicament hi ajuda molt. De totes maneres, quan reps un encàrrec o decideixes emprendre una
traducció, ja procures fer-ho. Forma part del procés de “trobar la
veu” d’aquell escriptor o escriptora en el teu idioma.
10. Creus que cal una sensibilitat especial per dedicar-se a aquesta professió? És a dir: cal que el traductor sigui una persona empàtica?
Diria que cal precisament “sensibilitat literària”, pur amor a
la literatura i les llengües. I després que t’apassioni comunicar i
compartir aquesta passió. Quan llegeixes un original i sents que hi
connectes, que el que hi diu et toca molt endins, aleshores el que
vols és fer-lo conèixer a tothom: aquesta és la vocació del traductor (això, és clar, quan pots triar el que tradueixes...).
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Moltes gràcies per acceptar respondre aquest qüestionari. I ara,
més que una pregunta, aquest és l’instant estrella de La veu del
traductor. Si vols, pots comentar breument allò que consideris
més oportú al voltant de la teva professió.
Moltes gràcies a tu per convidar-me a contestar-lo! Doncs
aprofitaria per animar els lectors a tenir més en compte aquesta
professió. Que a l’hora de llegir una obra estrangera traduïda, siguin conscients de l’esforç i la feinada que hi ha hagut al darrere;
perquè algú ha fet d’intermediari, de pont, entre l’autor original i
el que ells llegeixen, s’ha tractat d’una mena de tàndem. I també
és importantíssim que sobretot els periodistes i els crítics no ho
oblidin pas a l’hora de ressenyar les obres!
oO0Oo
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EXPERIÈNCIES
Maria Rosa Corretgé Olivart

Cada

dia sonava el despertador a la mateixa hora i estava
molt cansada. No parava de repetir-se ni sabia si duraria massa
aquella situació. Arribava a l’estació de trens a primera hora del
matí i la primera cosa que feia era mirar el plafó d’informació per
si ja estava anunciat el comboi i la destinació.
Mirava les cares de la gent, mentre estava asseguda intentant
descansar una mica. Tothom caminava al seu pas i les maletes rodaven sense parar. La gent aprofitava el temps, llegint, mirant el
mòbil, xerrant amigablement... Ella acostumava a portar la seva
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bossa amb els seus objectes de treball i personals. Arribava l’hora
d’anar a les vies i s’aixecà d’una revolada. Caminava amb el cap
dret amb pensaments positius mentre baixava les escales mecàniques. Obria la porta del tren, pujava i seleccionava el seient de la
vora de la finestra. Semblava que li donava més vida i alegria si
veia el paisatge. Es posava a llegir, a escoltar música i fins i tot
descansava. La melodia que anunciava les diferents parades a les
estacions anava sonant. El revisor estava demanant els bitllets i
controlant els passatgers, però ella estava serena observant la sortida del sol. Tot just va sonar la seva parada “propera destinació
Valls”. Es va aixecar d’un revolt i es va dirigir a la porta del vagó
per sortir. El tren s’aturà i ella va baixar.
L’estació de la població estava plena de gom a gom. Es va
dirigir al seu centre de treball per començar un nou dia a l’escola
on l’havien destinat. Allí realitzava la seva tasca durant tot el dia i
la gent que l’envoltava li tenia molta admiració per tot l’esforç
diari que feia per anar fins a l’escola. Quan arribava la tarda i sonava el timbre, les classes es quedaven buides i l’espera es feia una
mica llarga perquè no s’havia acabat el dia per a ella. Ara li faltava
el tram final del camí que era l’arribada a casa. Intentava distreure’s per anar passant el calvari. Es dirigia a l’estació per agafar el
tren... sentia un altre cop la melodia que anunciava algun retard, no
massa important. Ja eren quarts de set de la tarda i la cosa no estava per bromes. Encara li quedava un transbord per agafar un altre
tren que anava direcció a Lleida. Baixà a la propera estació i esperà
un quart d’hora més. Per fi va arribar el tren, va obrir la porta, pujà
i va seure. Li venien tot tipus de pensaments tant positius com negatius, però no li quedà més remei que conformar-se amb què hi
havia. Es va posar a corregir les feines del dia, a fer mots encreuats, no hi havia pressa perquè faltava una hora per arribar a Lleida. Així que passava el temps com podia. Veia cares cansades de
tot el dia, gent plena de maletes, bosses i fins i tot, n’hi havia que
dormien. El tren anava parant a les estacions, el personal pujava i
baixava. Ella mirava a la finestra, ja era tot fosc i el cansament
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s’apoderava del seu cos. De sobte, escoltà: “Propera parada Lleida”. La seva cara va canviar i caminà ràpidament cap a la porta. El
tren s’aturà, ella baixà, es va dirigir a les escales i al passadís sota
terra que anava fins a la sortida de l’estació. Va sortir per les portes
i respirà aire, emperò, el viatge encara no s’havia acabat, li faltava
arribar al seu poble que estava a deu minuts de la capital. Aquell
dia no hi va haver cap retard important i no calia alleugerar el pas.
Caminà per la ciutat fins a l’estació d’autocars. Va pujar amb
l’abonament, saludà a la conductora que ja la coneixia i sabia el
seu viatge diari per anar a treballar. Va seure i va gaudir del temps
que li quedava per arribar a casa. Ja estava a la parada, l’autocar
s’aturà i la gent baixà. Ella va caminar mirant el rellotge que marcava les 9 de la nit. A casa seva l’esperaven i es tranquil·litzaven
perquè ja s’havia acabat el patiment d’aquell dia, l’endemà en seria
un altre, amb el mateix itinerari i esperant que no hi hagués cap
complicació perquè el temps era valuós. Ella va anar seguint
aquest circuit els dos anys que va tenir la feina en aquella població
i cada dia quan finalitzava el trajecte repetia les mateixes paraules
en veu alta: “Dono gràcies per arribar a casa i tot això formarà part
de la meva experiència”.
oO0Oo
Il·lustració
“El tren”
M. T. Cárthaigh
oO0Oo

108

Número 30 – Circumloqui, 2016

TOT FENT VOLTES I REVOLTES...
Quima Serracama

Il·lustració:
“Simple abstracció”
Clàudia Moreno
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TOT FENT VOLTES I REVOLTES...
Quima Serracama

Tot fent voltes i revoltes, sense contacte
amb la realitat.
Com un joc sense sentit, com un descobert
de joc de cartes. Després, el buit de l’estómac,
el buit dels ulls, el buit dels sentits.
Poesia obscura. La bogeria en moviment.
El cel crepuscular sense esperança.
La pols d’estrelles. La paraula marcida.
Tot allò que va tenir sentit (una albada llunyana)
i que ha deixat de tenir.
Massa paraules... per expressar la mort.
oO0Oo
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ELS DOS COSTATS DEL VERS
David Fernández Santano

Il·lustració:
“Natura morta amb novel·les franceses i got amb rosa”
Vincent Van Gogh
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ELS DOS COSTATS DEL VERS
David Fernández Santano

Escriure trossos d’un poema amb els dits tacats de cafè
i els dits omplerts d’ociositat.
Donar forma i ordre al caos de la ment
paraula per paraula,
pausa per pausa.
I el premi d’aquest viatge
és el saber que s’ha après qualsevol cosa
a partir de la primera passa.
Aconseguir ser un mateix
en els dos costats del vers.
oO0Oo
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CONSULTORI
Iris Borda Garcia

Il·lustració:
“Dona i nen”
Jules Pascin (Julius Mordecai Pincas)

113

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

CONSULTORI
Iris Borda Garcia

T’aprenc, de poc en poc,
el riure atzarós,
la curiositat insolent
i l’orgull infantil.
T’aprenc
perquè no segura de poder-te mantenir prop,
t’aprenc.
Així, si un dia manques,
no caldrà imaginar un món
sense ton riure atzarós,
sense ta curiositat insolent
ni sense ton orgull infantil,
doncs jo, de tant aprendre’t,
ja et duré dins meu.
oO0Oo
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«CONCERT PER A LA MÀ ESQUERRA»
Jesús Bonals
Per: Helena Bonals

Editorial Andorra
504 pàgines – 12 x 18,5 cm.
ISBN: 9789992053775
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«CONCERT PER A LA MÀ ESQUERRA»
Jesús Bonals
Per: Helena Bonals

Tinc l’honor de presentar el darrer llibre del meu pare, a qui
espero fer la màxima justícia, jo que el conec.
I com que el conec, sé que és ell qui s’amaga darrere molts
passatges:
(...) no era pas un home callat, al contrari, parlava molt,
li agradava donar sempre la seva opinió sobre gairebé
tot, una opinió que solia ser original i sovint a contracorrent del que deia la majoria, però que jo no
l’escoltava gaire, o això és el que en fins aleshores em
pensava, però en el fons no devia ser així, perquè ara
resulta que recordo sovint coses que ell m’havia dit (...)
Puc dir, per experiència, que tenir un pare savi sol venir a
ser així. Els fills no escolten els pares moltes vegades, com ho fan
les dones amb els seus marits escriptors, també. “Tots els arguments del meu pare em venien a la memòria, i els repetia a
l’Ulibet com si fossin meus”: a mi em passa molt sovint, això.
El protagonista del llibre que acabo d’introduir, el Ramon,
escriu en primera persona, sense punts ni majúscules, només amb
comes, bàsicament la transcripció d’allò que li diu el seu oncle
Pere sobre la vida del seu pare (el qual fins als quaranta-vuit anys
encara menystenia com solen fer-ho els fills). Les comes vénen
donades per la transcripció aparentment informal de tota la història. Història que va passant de la Guerra Civil i postguerra l’any
1992, en plens Jocs Olímpics.
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Aquest anar del passat al present em recorda els vers de Foix,
“m’exalta el nou i m’enamora el vell”, que podrien veure’s reflectits en la mescla d’un vi del 43 i un altre de novell, amb els que
l’oncle Pere frueix explicant el passat del seu pare al seu nebot.
A part de la història, que no vull desvelar, les bones reflexions: “la badoqueria davant les coses foranes dels catalans”, que
preferim moltes vegades de llegir en castellà, en gran part perquè
és el que majoritàriament se sol trobar a les llibreries i biblioteques. “Perquè per sí les coses si no es comencen no es fan” (el que
deia Cervantes: “por el hilo se saca el ovillo”). “Tenia el cap ben
moblat, com es diu ara, i li tenia perquè sabia llatí”: saber llatí
ajuda a raonar, a redactar també. “A vegades els silencis, també
són eloqüents”, com es nota molt en la poesia, sempre el·líptica. A
més de totes aquestes cites, hi ha uns quants passatges més llargs
pels quals val la pena de llegir aquest llibre, i que no transcric per
contribuir al misteri, un sobre el comportament del rei d’Espanya
als jocs (segona part), i l’altre sobre com la societat no té pietat
dels malalts mentals (quarta part). També més d’un tros del llibre
parla, de la manera com fa una revisió de la història de Catalunya,
del cas Banca Catalana, en què el narrador és carregat de raó. Tot
són idees pròpies de l’autor.
Autor a qui la música el fa vibrar més que qualsevol art, i
això es nota en les referències a “La leyenda del beso”. També
amb la imatge “ja havia acabat l’ària”, per dir que l’altre parla
brodant el que diu, alhora que el mateix narrador broda, és brillant
també. Hi ha, a més, dues referències a dos músics catalans que
precisament són uns anticànons, musicals, de Catalunya.
L’autor, doncs, admira el seu pare com jo admiro el meu. De
fet, una dada important, si no imprescindible, és que el pare del
meu pare es dedicava a passar gent la frontera, fossin de dretes o
d’esquerres, i ell també portava una boina, i tenia una mirada de
persona intel·ligent, múrria. No recordo on he llegit la descripció
del pare del protagonista, però concorda amb la meva. És en la
memòria del meu avi que és escrit aquest llibre en gran part. El
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títol de la futura trilogia que Jesús Bonals voldria fer, Argelagues,
romanins i foscor de matinada, vol fer referència a l’aventura de
passar la frontera caminant de nit, i és extret d’una cançó popular
recuperada per El pont d’Arcalís. El meu avi va morir quan el meu
pare només tenia un any, amb la qual cosa ell es va haver
d’eixorivir molt, i també li feu, segurament, generar una llegenda
personal al voltant de la seva vida. Llegenda amb la qual ha pogut
fer aquesta novel·la plena de “la dolçor de l’herba” de la vida al
camp, enmig de successos relacionats amb la guerra, els que ha
anat descobrint amb els anys l’autor d’aquesta obra, bona, sense
necessitat de corroboració.
oO0Oo
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LA SÍNDROME DEL NARRADOR NUL
Octavi Franch

En

Toribi feia anys que ja no anava fent el passerell.
N’havia après, a base de gaiatades. Però l’enveja continuava devorant-lo.
Se’l va trobar tot passejant per la Rambla. Per tal de festejarho, s’encabiren a la terrassa del Zuric. Un te amb llimona ben gelat, i tu?
—A mi porta’m una aigua amb gas, sisplau.
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—Tio, com et va la vida? Quan feia que no ens vèiem, des
del...?
—... 2007. Juliol de 2007 —concretà l’Ovidi, amb un espurneig de bombolles a la mirada.
—I què, la literatura? Encara escrius?
—Doncs mira, precisament d’això et volia parlar... Saps,
aquest Sant Jordi he guanyat quatre premis. I amb el mateix conte!
—No fumis! De debò? Felicitats, noi; estàs imparable...
Davant el sobtat rubor de l’Ovidi, en Toribi li burxà el voraviu.
—Però deixa’n algun per als altres, acaparador!
—Pots comptar-hi... És la primera vegada que en guanyo un.
Un cop de sort, suposo. Potser mai més no torno a guanyar-ne cap.
I tu?
—Jo? De moment res. La veritat és que tampoc no m’he presentat a gaires. Tinc por. Em sembla que encara no estic prou preparat. Em falta una bona història. Un conte que rebenti els concursos literaris. Un com el teu. A propòsit, de què va? —li va plantejar
en Toribi mentre escurava la darrera gota gelada de te.
—Mira, és un... Escolta’m, no me’l voldràs fotre, oi?
—Què t’agafa ara? Per qui m’has pres, Ovidi?
—Ho sento. M’he passat. Tens raó, perdona’m. Però és que
he sentit coses que...
—Tio, que jo sempre he anat de legal. No em coneixes encara? Que et vaig fallar alguna vegada a l’Aula?
—No, que jo recordi...
—Sempre et deixava llegir els meus exercicis, abans que a
ningú. Que no érem espàrrings?
—Sí... No em facis cas, de debò...
—Una altra ronda?
—Pagues tu.
Durant deu escassos minuts, l’Ovidi li contà el relat, fil per
randa. Era bo, molt bo. No li estranyava pas que hagués estat premiat. Multipremiat. Es notava d’una hora lluny que el noi hi havia
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treballat de valent, que s’hi havia ficat tot ell, que s’havia oblidat
dels factors aliens, com les amigues, els col·legues, el futbol. Arribaria a dalt de tot. Ningú no podia aturar-lo. Si no li ocorria cap
desgràcia, esdevindria la nova estrella de la literatura catalana. I
aquell conte n’era la mostra.
—Impressionant, noi. M’has deixat garratibat, t’ho ben asseguro.
—Gràcies, Toribi. Ets un bon amic.
—De res. Per cert, vols que me’l miri? No em costaria res, si
vols... T’ho dic, més que res, perquè sempre hi trobava alguna falteta que altra...
—Tens raó. Sempre has sigut millor que jo en l’ortografia.
Té, estàs de sort, en porto una còpia. Just ara me n’anava a la copisteria de Tallers per fer-ne una dotzena de jocs. Aquesta setmana
s’acaba el termini de tres concursos, un a...
Ja no se l’escoltava. Només sentia com s’obria la carpeta,
com els quatre folis li acaronaven les mans, com el seu cognom era
cridat dalt d’un escenari. En un rampell d’última hora, en Toribi va
engrapar el seu conegut literari per l’espatlla i li preguntà:
—Escolta’m, has anat alguna vegada al Registre? Em sembla
que està per Calàbria...
—L’han canviat de lloc, ara està a Muntaner, dalt de tot. No
hi he anat, encara. Quan tingui els deu primers contes en faré un
recull i els duré. Cobren tres euros i escaig per exemplar. Si vols,
podríem anar-hi plegats. Què me’n dius?
—I tant. Truca’m. Em farà molta il·lusió acompanyar-t’hi.
Cuida’t, Ovidi. Adéu.
Siau. La història que minuts abans li havia narrat l’innocent
de l’Ovidi li estava regirant l’enteniment. A la tarda no hi treballaven. A l’endemà, a primera hora, a les nou en punt, s’hi palplantaria. Tres euros i escaig i tot solucionat.
Se l’havia llegit divuit vegades. Cada cop li agradava més.
Era superb, harmoniós, perfecte. Cap errada, ni una. L’acció dels
personatges era la justa. I això que el conte era dels de sang i fetge,
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els més difícils de mesurar. Aquell psicòpata de les sandàlies de
goma era l’assassí més original que havia vist en sa vida.
No es penedia de res. Si no ho hagués fet ell, se n’hauria
aprofitat un altre.
Quan només mancaven cinc minuts per a les nou, en Toribi,
fet una baldufa, malhumorat i ullerós, s’esperava que algun funcionari torracollons es dignés a obrir la porta principal del Registre
de la Propietat Intel·lectual. Un quart d’hora més tard en sortí, vomitant. Va anar, de cap, al lavabo del bar de la cantonada. Encara li
ressonaven les orelles quan la funcionària li havia preguntat És
vostè l’autor?
I ell havia contestat: —Sí, sóc jo mateix.
Alleugerit tant de l’estómac com de l’amor propi, en Toribi
va córrer cap a la impremta que hi havia a Via Augusta amb la
Diagonal, on les feien a millor preu. Amb cinquanta còpies, per
anar fent boca, en tindria suficient. Abans de l’estiu podia guanyarne un bon grapat. Les vacances li sortirien de franc.
No hi havia cua, millor. Un rètol fluorescent on es llegia
NO FOTOCOPIEM LLIBRES li recordava la diversitat de delictes derivats de la literatura, de la bona literatura; com el relat breu
que abraçava contra el seu pit. De sobte, el cel es cobrí amb un
estol de núvols de tempesta i la claror del matí va esmunyir-se un
segon abans que la dependenta li’n demanés el nombre. Cinquanta, gràcies.
Després d’abonar-ne l’import en Toribi, covat per l’escalfor
dels fulls acabats d’imprimir, s’adreçà cap a casa seva, mig Eixample enllà. Aquella mateixa tarda començaria a enviar-lo a tots
els concursos de contes curts. Si l’arronsava li’n quedaven tres i
mig; i si l’estirava, set. Així optaria a molts més diners.
Hi flairava una fragància nova, diferent. Com de tinta tendra.
Un prim deix a llibreter de vell. A quiosc endiumenjat. Immediatament, va connectar-se a Internet i llistà les bases dels premis que
finien terme abans de cloure el mes. Catorze. Encara en faria curt.
Si calia, ja tornaria a baixar.
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S’encaborià amb el teclat, la pantalla i la impressora durant
ben bé un parell d’hores. La sentor a llibreria a l’engròs s’anava
expandint, cadenciosament, cap a tots els racons del seu estudi.
Se’n sentia impregnat. Va barrinar que era l’aroma de l’èxit, de la
primera publicació, del primer xec al portador.
Al cap de tres anys, L’assassí de les sandàlies de goma havia
guanyat tots els premis haguts i per haver. Encara no l’hi havien
publicat. Però una editorial, la més prestigiosa, li havia ofert un
contracte milionari si era capaç d’escriure’n nou més i presentarlos un recull tancat.
Es va recloure al seu estudi durant tot un mes. Recuperà històries inacabades del calaix. Fins i tot, va escriure’n de noves. Altres relats sobre assassinats, també protagonitzats pel mateix pertorbat. Ara una novel·la. Allargà el conte original de l’Ovidi tant
com va saber. I se’n va sortir prou bé, per no haver incubat mai
aquell argument de pel·lícula.
Gràcies a l’operació de màrqueting de l’editorial, el llibre es
va vendre, va reeditar-se quatre vegades i triomfà al mercat. Acabava de néixer una estrella.
Llavors fou quan l’Ovidi tornà des de les terres de l’oblit.
No li va parar gaire esment. Explicà el cas al seu editor, però
a l’inrevés. Aquest li recomanà que deixés aquella anècdota en
mans dels seus advocats. No va arribar a assistir al judici; se suïcidà mitja hora abans.
La mort de l’Ovidi no tingué gaire transcendència. En canvi,
la desconeguda —fins aquell moment— cara d’en Toribi Amer
començava a escalar posicions en el rànquing de figures multimèdia del mes. Entrevistes, col·loquis, aparicions fugaces a tertúlies
sobre la narrativa contemporània catalana. Ja li n’exigien una segona entrega. Un altre supervendes, li auguraven. I s’hi va posar
amb tots els sentits i un esborrany de supèrflua genialitat literària.
Aquell cop, emperò, li costà una eternitat engegar la història,
la continuació de L’assassí de les sandàlies de goma, la segona
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part de la saga que un milió de lectors ja reclamaven a la llibreria
del seu barri. S’havia bloquejat. Aquell personatge ja estava prou
saturat. Era un conte i prou. I a més no era pas seu. Però allò ningú
no ho podia demostrar. Ni l’Ovidi, que devia estar maleint-lo des
de la tomba. És llei de vida, què vols que et digui?
Va castigar-se sense menjar. No es ficaria res per la gola fins
que la inspiració el sacsegés i escopís, com a mínim, un capítol.
Dues ratlles. A la tercera, esborrava el paràgraf i hi tornava.
S’adormí. En una mà, el ratolí; a l’altre, el seu talismà: l’original
enquadernat robat a l’Ovidi.
Sentia com algú obria i tancava calaixos de la cuina. Però ell
no podia fer-hi res per impedir-ho. L’havien lligat amb els cables
de l’ordinador i li havien tapat la boca amb els capítols desestimats
i cel·lofana, de la gruixuda. Un zumzeig d’electrodomèstic va anguniejar-lo. Frenètic, panteixava sense entendre un borrall d’aquell
macabre escenari. Un so tou, flonjo, irascible, l’alertà. Davant seu,
impertèrrit, un desconegut, unes accions espargides que se li apropaven. Aquell personatge no podia enraonar de cap de les maneres.
No disposava de veu pròpia. Però va encendre el botonet del ganivet elèctric. En Toribi, per la seva part, negat de pànic, resistí les
tres primeres estripades. A la quarta va decidir que ja havia lluitat
prou i es concentrà, únicament i exclusiva, a contemplar les sandàlies de goma que es maculaven dels borbollons de sang que gotejaven del seu masegat cos.
oO0Oo
Il·lustració
“L’assassí de les sandàlies de goma”
Esmeralda Vallverdú
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L’AMOR I L’ODI
(Любовь и Ненависть)
Monjo Varnava (E. Sanin)
Монах Варнава (Е Санин)
Traducció: Liudmila Liutsko
(Людмила Люцко)

Il·lustració:
Viacheslav Polezhaev
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L’AMOR I L’ODI
(Любовь и Ненависть)
Monjo Varnava (E. Sanin)
Монах Варнава (Е Санин)

L’odi va decidir destruir el món.
Es va convertir en foc i va començar a cremar-ho tot!
L’amor ho va veure, i es va posar en el seu camí, transformat en aigua.
Llavors, l’odi es va convertir en un huracà, terrible i destructiu.
Però l’amor no dormia: es va aixecar com una penya indestructible davant seu.
Més endavant encara era pitjor. L’odi era una plaga. L’amor
era la seva curació. L’odi era la guerra. L’amor era la pau.
I així, com més intentava l’odi exterminar el món, sempre es
trobava amb l’amor, que s’aixecava com una barrera segura davant seu.
I encara continua aixecada.
Si no fos així, el món ja fa temps que no existiria...
oO0Oo
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POEMA D’HIVERN
Maria Rosa Corretgé Olivart

Il·lustració:
“Hivern”
Ramon Casas i Carbó
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POEMA D’HIVERN
Maria Rosa Corretgé Olivart

Fa molt fred
i és llarg l’hivern,
costa de passar el dia
i es fa etern.
Dolça foscor
envaeix el cel,
núvols constants
miren amb recel.
Raig de llum
molt buscats,
per totes les places
i terrats.
Tothom a casa
finestres tancades,
a la llar de foc
fent vesprades.
Les hores passen
els dies i els anys,
esperant que bon temps
vingui amb afany.
oO0Oo
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LA MÀGIA DELS LLIBRES
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Xarxa literària: blogs”
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Fixeu-vos bé en el títol amb què es presenta aquest blog: La
màgia dels llibres. Personalment crec que no fan falta més explicacions al voltant de la possible declaració d’intencions de la persona que hi ha al darrere. Amb tot, sempre és engrescador conversar sobre llibres, sobre literatura... i per tant visitarem més a fons
aquest portal literari que, de ben segur, us resultarà interessant.

1. Com que és la primera dada amb què ens trobem en entrar al
teu blog, podries explicar-nos les raons per les quals vas triar un
títol com La màgia dels llibres, que sona tan suggeridor?
Fàcil. Per a mi els llibres són pura màgia. Et transporten a
llocs i et fan viure situacions que no serien possibles de cap altra
manera. Et permeten evadir-te i gaudir d’una estona màgica només per a tu i que després pots compartir amb tothom.
2. En el blog et presentes com a Bruixeta, però si ens hi submergim una mica podem descobrir el teu nom. És a dir, que La màgia
dels llibres no és un blog anònim. Creus que el fet de donar les
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dades personals al perfil o bé mantenir-se com a blogaire anònim
atorga més o menys llibertat a l’hora de ressenyar llibres?
Mai he amagat qui sóc. La “Bruixeta” va néixer fa anys, a la
xarxa, per la necessitat de trobar un àlies que em definís i com que
tothom qui em coneix diu que sóc una bruixa... però la Núria i la
Bruixeta són la mateixa persona.
La llibertat per dir el que penses d’un llibre, o del que sigui,
és la que tu mateix et vulguis donar, no la dóna un nom o un sobrenom.
3. Una de les preguntes habituals d’aquestes entrevistes és al voltant de l’antiguitat del blog. Recordes la data en què vas publicar
la primera entrada i sobre què parlaves?
La primera entrada va ser el disset d’agost del 2014 i era per
presentar el bloc en societat. Després ja va ser l’entrada del primer
dilluns de setembre del mateix any amb una ressenya sobre un
llibre d’una autora sueca, la Camilla Lackberg, de qui sóc fidel
seguidora.
4. I una altra pregunta típica és sobre el temps que hi dediques.
Podries fer un càlcul aproximat i dir-nos la mitjana d’hores setmanals que inverteixes en el blog?
Trec una ressenya per setmana que em pot dur entre dues i
tres hores preparar-la. Més les hores, incalculables, que dedico a
llegir o a buscar informació pel blog. Però posem que hi puc dedicar una mitja de cinc hores setmanals.
5. En el blog La màgia dels llibres trobem uns enllaços cap a
d’altres que també condueixes tu. Podries parlar-nos molt breument d’aquests altres blogs?
Sempre m’ha agradat escriure: relats, contes, contes infantils, comentar allò que em passa pel cap o l’actualitat del dia a dia.
El Cau de la bruixa neix per donar cabuda a una sèrie de contes
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infantils, i Una bruixa al teclat és el meu blog més personal i on
es poden trobar els meus relats.
6. La majoria de blogs fan servir un seguit d’etiquetes per classificar les diverses publicacions. El primer núvol d’etiquetes que
trobem a La màgia dels llibres fa referència als autors o autores
que has llegit. D’aquest apartat destacaria la proliferació
d’escriptors catalans. Aquest important nombre d’escriptors catalans: ¿és una casualitat o també una declaració d’intencions?
Una declaració d’intencions en tota regla. Crec que hem de
donar suport a la nostra cultura, als nostres escriptors. Hi ha grans
escriptors en llengua catalana que són verdaders desconeguts per
gran part del públic.
7. El següent apartat fa referència a les editorials, i m’ha cridat
l’atenció just perquè no és un apartat gaire habitual en els blogs
de ressenyes literàries. Per què has volgut crear aquesta llista?
Perquè admiro profundament la seva feina, té molt mèrit que
tal com està el món editorial encara hi hagi gent que aposti per
crear una editorial en català o que una editorial porti quinze anys
fent feina. Crec que hi ha una manca de reconeixement per la feina de l’editor.
8. I també voldria destacar un darrer apartat que, subjectivament,
trobo que és una petita delícia: “Altres coses al bloc”. I dic això
perquè potser aquí és on trobem la Bruixeta més sincera i personal, la que exposa allò que necessita comentar més enllà de les
ressenyes dels llibres. Com se’t va ocórrer crear aquest apartat i
els subapartats que conté?
Aquest apartat neix de la necessitat de compartir tot allò que
està vinculat amb el món dels llibres, però que no són ressenyes.
Coses que trobo a les xarxes socials i em criden l’atenció, una
il·lustració dedicada als llibres, esdeveniments literaris... coses
que crec que poden ser d’interès per als lectors del blog. I sí,
aquests és l’apartat on hi ha més de la bruixeta.
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9. Hi ha més preguntes a plantejar però cal anar tancant
l’entrevista. Amb tot, ja que he parlat de la Bruixeta més personal, hi ha una pregunta que és de calaix: tens alguna anècdota al
voltant d’aquests anys de conducció del blog que ens puguis comentar?
De fet fa poquet que el blog està en marxa, poc més d’un
any i mig. Però sí que em va fer molta il·lusió que la passada Fira
del llibre en català, un editor a qui coneixia només de les xarxes
socials i a qui l’hi havia ressenyat un parell de llibres, sabés qui
sóc quan em vaig presentar.
10. Moltes gràcies pel temps que m’has dedicat i, en tot cas i per
acabar, et passo la paraula: hi ha alguna qüestió que no s’ha
tocat durant l’entrevista i de la qual voldries parlar-ne?
Només animar tothom a llegir i sobretot a compartir les seves impressions sobre les lectures, és una de les converses més
gratificants i una manera de fomentar la lectura, que falta fa.
oO0Oo
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POEMA VISUAL NÚM. 195
toni prat
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AMOR, DEIXA’M DORMIR,
DE CARME BALLÚS
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
Són molts els llibres que passen sota l’atenta mirada dels lectors. De vegades, en acabar-los, ens limitem a desar-los al prestatge corresponent, però en altres ocasions sentim la necessitat de
compartir-los. Malauradament, avui en dia la majoria de títols
estan condemnats a la Caducitat immediata. Potser és a les nostres mans evitar-ho.
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AMOR, DEIXA’M DORMIR,
DE CARME BALLÚS
La meva lectura

Fa

un parell de mesos vaig conèixer la Carme Ballús
—virtualment parlant— mitjançant una amiga comuna, i tot conversant sobre Amor, deixa’m dormir, el seu segon recull de relats
editat, em vaig brindar a publicar un comentari en aquesta secció
“Caducitat immediata”. Malauradament, quan vaig trobar el llibre
a la bústia, jo estava immersa en una d’aquelles etapes d’excés de
feina que et fan desitjar jornades d’hores infinites per poder-te’n
sortir, i fins fa quatre dies no he tingut l’oportunitat de llegir-me
els seus divuit contes i gaudir de l’estil àgil i alhora incisiu de
l’autora.
Sovint esmento la dificultat d’elaborar una crítica exhaustiva quan l’obra a ressenyar és un recull de contes, i amb Amor,
deixa’m dormir no penso fer cap excepció perquè, veritablement,
aquesta és la realitat: tots i cadascun dels contes que hi trobem
mereixerien un comentari. Potser alguns precisarien un parell de
frases concises, potser d’altres necessitarien uns quants paràgrafs,
perquè, tot citant Blanca Busquets, prologuista del llibre, “són
petites històries, sense daltabaixos importants però intensament
pròximes.”
I voldria remarcar aquestes paraules, “intensament pròximes”, perquè just aquesta sensació de proximitat que sentim vers
els personatges i les seves vivències és, juntament amb la pulcritud i polidesa estilístiques, la riquesa i l’encert d’Amor, deixa’m
dormir.
Un altre aspecte que esmento sovint en tractar aquests reculls de narrativa breu és l’existència o mancança d’algun element
unitari, sigui temàtic o formal. En aquest sentit val a dir que la
majoria dels personatges pertanyen a la tercera edat, o bé que hi
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ha diverses històries amb un toc de denúncia social sobre
l’actualitat d’aquest col·lectiu, o també que alguns contes et fan
somriure gràcies a la fina ironia que l’autora sap fer destil·lar entre línies, o pel contrari que hi ha relats on el drama de la situació
explicada ens colpeix... I tot plegat em duu a les meves pròpies
paraules, esmentades més amunt: tots i cadascun dels contes que
hi trobem mereixerien un comentari.
Però com que això no és possible per una òbvia qüestió
d’extensió, em limitaré a oferir-vos el primer i l’últim paràgraf de
“Muses fugisseres”, un dels relats d’Amor, deixa’m dormir.
Inici del conte (p. 83): Es miren l’una a l’altra amb suspicàcia, donant-se mútuament la culpa del silenci que ho envaeix tot.
Si no em dius res, jo què vols que hi faci. Després d’una tarda de
converses estèrils amb la pantalla de l’ordinador, l’escriptora ha
sortit de casa a airejar-se.
Final del conte (p. 85): Però avui i només per fer dits —com
els pianistes—, abans de fer-se el sopar es posarà una estoneta
davant l’ordinador i descriurà un ensopit viatge amb autobús.
Curiosament, malgrat haver desvelat el final del conte, no he
comès de cap de les maneres cap tipus d’spoiler. Tot el contrari:
l’enginy del relat és en la descripció d’aquest “ensopit viatge amb
autobús”. I personalment no puc més que dir: chapeau!
I si se’m permet, i ja com a tancament, torno a parafrasejar
unes paraules del pròleg de Blanca Busquets, quan comenta la
seva primera sensació en llegir el recull: “els contes d’Amor, deixa’m dormir, em van semblar rodons”.
oO0Oo
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Carme Ballús

L’autora (extret de la contracoberta del llibre)
Carme Ballús (Granollers, 1955), és catedràtica de llengua
catalana i literatura a l’Institut Antoni Cumella de Granollers i viu
a Les Franqueses. És casada i té dos fills i dos néts.
Ha tingut cura de l’edició de novel·les i obres de teatre
d’autors com Manuel de Pedrolo i Jordi Teixidor.
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Escriptora de ficció tocatardana, ha rebut diversos premis
pels seus relats breus. Com a membre del col·lectiu literari “Pep
Campei” ha publicat la novel·la d’autoria conjunta L’artefacte,
premi Vila d’Ascó 2010.
El relat breu és el seu gènere de ficció predilecte i en ell
pensa seguir investigant mentre la salut, el temps i el desig de comunicar-se escrivint li ho permetin.
L’obra (extret de la contracoberta del llibre)
Una parella d’avis va de visita i es desferma una tempesta.
Un jubilat pateix pel seu amic maltractat. Un ancià indigent mor
víctima d’una juguesca juvenil. Els vells asseguts al banc del “si
no fos” no són ben bé el que semblen. Quatre amigues granadetes
viatgen pel món buscant l’eterna joventut. Dos “iaioflautes” passen a l’acció. Un professor a punt de jubilar-se recorre a la ironia
per sobreviure. Penèlope es pregunta si val la pena passar la joventut esperant Ulisses.
Carme Ballús, amb Amor, deixa’m dormir —el seu segon
recull de narracions— ens endinsa al territori vital de la vellesa.
L’autora explora els sentiments que els seus personatges viuen en
topar-se amb la fragilitat del cos i la ment. Al mateix temps, ens
ofereix una mirada crítica i sorneguera sobre com la societat actual tracta la gent gran. Divuit contes que ens parlen de tendresa i de
crueltat, d’enveges i de compassió, d’humor i de compromís, escrits en un estil àgil i intens.
oO0Oo
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I PREMI LLIBRES ANAGRAMA DE NOVEL·LA
Editorial Anagrama
Barcelona, 2016

Dilluns, 18 de gener de 2016, “tercer dilluns del mes de gener” com s’establia a les bases, s’ha lliurat el I Premi LLibres
Anagrama de Novel·la, amb una dotació de 6.000 euros i la publicació de l’obra per Editorial Anagrama. El jurat de la vigent edició del premi ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies i, per part d’Editorial Anagrama,
l’editor Jordi Herralde i Isabel Obiols, en qualitat de secretària
amb vot.
Premi Llibres Anagrama de Novel·la
A l’obra: Jambalaia,
de l’autor Albert Forns (Granollers, 1982)
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Jambalaia (nom d’un pla típic de Louisiana a base d’arròs, pollastre, pernil cru i molt pebre) és una novel·la sobre un poblet de pescadors convertit en un santuari de surfers i ‘hipsters’ de Nova York. Retrata la història d’un jove escriptor a la recerca de la seva segona novel·la,
que acaba teixint un dietari, on descriu els seus pensaments, alhora que
intenta mantenir a ratlla una epidèmia d’insectes.

Finalista Premi Llibres Anagrama de Novel·la
A l’obra: Joyce i les gallines,
de l’autora Anna Ballbona (Montmeló, 1980).

Joyce i les gallines és una novel·la protagonitzada per una
periodista fastiguejada per les rutines de la professió. En un viatge
a Dublín, coneix un personatge que li revela que té dues grans
passions, la literatura de Joyce i les gallines com a animal domèstic. Una novel·la travessada per l’absurd que posar focus sobre les
rutines periodístiques, els comportaments polítics o ciutadans que
no haurien de ser com són.
oO0Oo
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ELS OSSOS SOTERRATS,
DE SILVESTRE VILAPLANA
III PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ
DE NOVEL·LA NEGRA
Tiana Negra - Festival de la Novel·la Negra Catalana
Tiana, 2016

L’obra Els ossos soterrats ha estat l’obra guanyadora del III
Premi Memorial Agustí Vehí de Novel·la Negra, en decisió per
unanimitat del jurat format per Àlex Martín, LLuís Bosch, Anna
Maria Villalonga i Sebastià Bennasar. El lliurament del premi es
va realitzar el dissabte 22 de gener en el marc de la jornada inaugural del festival Tiana Negra 2016. La novel·la guanyadora es
publicarà el proper mes de setembre en la col·lecció Crims.cat de
l’editorial Al revés.
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Els ossos soterrats combina el gènere negre i la memòria
històrica. L’argument parteix d’una arqueòloga que vol desenterrar una fossa comuna del franquisme on, inesperadament, apareixen les restes d’un nadó.
En paraules de Sebastià Bennasar, comisari de Tiana Negra:
“L’obra té molts elements de novel·la negra i una molt bona construcció dels personatges, però a més a més hi destaca el tema de la
moralitat i el de la memòria històrica, precisament dos dels eixos
de la producció novel·lística de l’Agustí Vehí. Tots estem segurs
que a l’Agustí aquesta obra li hauria agradat especialment”.

Silvestre Vilaplana
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Silvestre Vilaplana i Barnés (Alcoi, 1969), és llicenciat en
Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant i professor de secundària.
Ha conreat diversos gèneres, especialment la poesia i la novel·la. De la primera destaquen els poemaris La senda de les hores (Premi 25 d’abril 1998), Aigües de clepsidra (Premi Paco Mollà 1998), Calendari de silencis (Premi Nacional de Poesia Miguel
Hernández 1999), Deserts (Premi Josep Maria Ribelles 2004), Els
colors del vent (Premi Carme Guasch 2005), Partitures perdudes
(Premi de poesia Festa d’Elx 2006), Bagatge de tenebres (Premi
Ciutat de Torrent 2007) o Un altre silenci (Premi Miquel Martí i
Pol 2009).
En narrativa destaquen les novel·les La mirada d’Al-Azraq
(Premi Narrativa Jove 1998), Els dimonis de Pandora (finalista
Premi Bancaixa 1999), Les urpes del diable (2001), La frontera
negra (2007) i Resurrecció (Premi Samaruc de narrativa juvenil
2012) en literatura adreçada als joves. Pel que fa a la literatura per
a adults, Les cendres del cavaller (Premi Ciutat d’Alzira 2003),
que narra la biografia de Joanot Martorell, L’anell del pescador
(2005), L’estany de foc (2010) o El quadern de les vides perdudes
(Premi València-Alfons el Magnànim 2011).
oO0Oo
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«CONTRA L’APARADOR»
Marc Moreno

Llibres del Delicte
296 pàgines - Format: 14 x 21 cm.
Enquadernació: rústica amb solapes.
ISBN: 978-84-943749-5-1
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Sinopsi

Sense diners, sense feina i sense futur, la núvia d’en David
està embarassada i vol anar a viure junts abans de néixer el seu
fill, així que el pressiona per aconseguir diners sigui com sigui. El
noi enreda tres amics per encastar un cotxe contra l’aparador
d’una joieria. Un pla fàcil. Calés ràpids. Però quan no estàs ficat al
món delictiu res és fàcil i tot pot sortir malament.
El germà d’en David, que viu amb ell al pis que van heretar
dels pares, és a l’hospital esperant que els metges salvin la vida
del seu fill petit. Una baralla amb un dels doctors i la posterior
amenaça cap al metge el posaran en una dubtosa posició davant la
policia quan el fill del metge desaparegui sense deixar cap pista.
La sergent dels Mossos que investiga un assassinat al barri
dels germans, obsessionada per la feina i amb problemes amb el
seu home per l’escassa predisposició a sacrificar l’èxit professional per passar temps amb la filla, aviat anirà a parar al pis dels dos
nois, on tothom té alguna cosa a amagar i ningú no parla amb
claredat.
oO0Oo
Marc Moreno, periodista i editor, a Contra l’aparador,
s’endinsa amb més profunditat en els personatges que ens
presenta potser perquè per entendre la crisi econòmica i de
valors que ens envolta cal, precisament, aquesta profunditat.
Una novel·la on els problemes de la paternitat i de la maternitat s’aborden des de múltiples perspectives, algunes
d’elles conduents de cap a la desesperació més absoluta. Un
llibre que no us deixarà de cap manera indiferents.
Sebastià Bennasar
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L’autor

Marc

Moreno (Barcelona, 1977) és periodista, escriptor i
editor català. La seva activitat professional es reparteix entre la
creació literària especialitzada en el gènere negre, la gestió de
l’editorial Llibres del Delicte i les col·laboracions als suplements
de La Vanguardia i la revista Lonely planet.
Com a novel·lista, és autor de Cabdills (Acteón, 2011), Independència d’interessos (Llibres del Delicte, 2013), Els Silencis
dels pactes (Llibres del delicte, 2014) i La Reina de diamants
(amb Sebastià Bennasar, Lluís Llort i Salvador Macip - Llibres del
Delicte, 2014). Les seves obres retraten l’afany de posseir diners i
poder, amb personatges que arriben al delicte per satisfer les seves
passions.
oO0Oo
147

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

«INÈDITS»
Revista de creació literària

INÈDITS
Revista de creació literària
Núm. 7 – Especial biblioteques – Gener 2016
https://ineditsrevista.wordpress.com/2016/01/11/inedits-num-7especial-biblioteques-gener-2016/
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Editorial

Iniciem el 2016 amb un número especial de la revista dedicat a les Biblioteques. En aquesta ocasió publiquem cinc contes:
les cinc històries seleccionades en el nostre “Concurs INÈDITS
2015 – Biblioteques”. Val a dir que la participació en la convocatòria va ser exitosa, cosa per la qual no tanquem les portes a convocar un nou certamen aquests propers mesos.
En el primer conte que us presentem se’ns planteja una
qüestió: ¿què ocorreria si un usuari de biblioteca, després de mort,
es quedés deambulant per allà per recordar les plàcides, interessants i divertides estones que ha passat entre aquelles parets, envoltat de tal infinitat de llibres? La resposta ens la mostra l’artista
M. Jesús Royo, amb una il·lustració elaborada amb tècnica pintura
digital, on podem veure la feliç dansa de dos dels personatges de
la història que trobem en el conte Adéu, Caterina!, de Maria Victòria Lovaina.
I ja que ens plantegem preguntes, passem al següent conte i
pensem en quantes històries no queden atrapades entremig dels
passadissos d’una biblioteca. Històries reals, no només les que
s’arrauleixen dins les pàgines dels llibres. Aquesta és la proposta
que ens planteja Enric Bassegoda amb el seu conte Finestres que
aturen la foscor. La il·lustració és de Carla Soza i ens trasllada
cap a aquests passadissos ordenats i silenciosos, farcits de prestatgeries i habitats pels llibres.
Continuem passant pàgines i llegint… Hi ha frases que, de
tant usar-les, poden arribar a perdre força. Però això mai no passarà amb la sentència “la lectura ens farà lliures”. I si no les teniu
totes, endinseu-vos en el conte d’Alícia Gili, La presó de llibres, i
comproveu-ne la veracitat. La il·lustració de Sofia Gómez exposa
l’al·legoria entre el món real i la llibertat que ens ofereix el món
de la lectura.
I és que els lletraferits, els lectors voraços, tendim a recrear
en el nostre món de ficció la vida que no trobem en la realitat. I la
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protagonista de Silenci de dames, de M. Rosa Dachs, no sols fa
això, sinó que s’amaga conscientment i se sent propera als personatges de les històries que llegeix. Sobretot en descobrir una part
del seu passat que no hauria volgut conèixer. La il·lustració de Lu
Garriga emmarca l’ambient recollit de les biblioteques alhora que
incideix, amb un clar simbolisme, en aquest silenci que s’esmenta
en el títol.
I ja per acabar, penseu en les trobades que fem sovint els
lectors per comentar les històries llegides. Però… què passaria si
un dia diversos protagonistes d’alguns dels llibres més coneguts,
coincidissin en un mateix paratge? Aquesta és la proposta que ens
planteja Ignasi Carbonell en el seu conte Una nit d’insomni. La
il·lustració, de Dolors Mas, ens mostra aquests personatges vinguts de novel·les ben diferents.
Des d’Inèdits desitgem que gaudiu tant com nosaltres de la
lectura d’aquests contes.
Equip editorial
oO0Oo
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«CARTES D’UNA PIONERA»
Elinore Pruitt Stewart
Traducció: Marta Pera Cucurell

Viena Edicions
Col·lecció: Inquiets de Viena, 3
220 pàgines - Format: 14,5 x 21,5 cm.
Rústica cosida amb solapes
ISBN: 978-84-8330-872-1
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«CARTES D’UNA PIONERA»
Elinore Pruitt Stewart
«Així que obres el llibre, et captiven l’aroma
de les grans praderies americanes
i l’encantadora personalitat de l’autora.»
The New York Times

L’any 1909, una vídua jove va decidir deixar la seguretat de
la seva tranquil·la població a la riba del Mississipí i marxar amb la
seva filla de dos anys a les indòmites muntanyes de Wyoming, en
ple Oest americà. I un cop instal·lada, va escriure una vintena de
cartes a la seva antiga mestressa, la senyora Coney, en què li explicava la seva insòlita experiència. Amb aquesta dona increïble,
plena d’una alegria i una empenta inigualables, aprendrem a plantar tomàquets en un clima gèlid, a muntar el cavall més mandrós
de tot Wyoming i, sobretot, a tirar endavant en un entorn esplèndid però allunyat de tot i de tothom, en què s’han de recórrer més
de cent quilòmetres per parlar amb algú que no mengi farratge.
oO0Oo

Nota de l’editor de 1914
L’autora d’aquestes cartes és una dona jove que va
perdre el marit en un accident de ferrocarril i va anar
a Denver a buscar el manteniment per a ella i la seva
filla de dos anys, la Jerrine. Va agafar les primeres
feines que va trobar i va treballar de dona de fer feines i de bugadera per hores. Més endavant, per millorar la seva situació, va acceptar fer de majordoma
per a un pròsper ramader escocès, el senyor Stewart,
que s’havia establert en un terreny de 65 hectàrees a
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Wyoming. Les cartes, escrites durant uns quants anys
a una antiga patrona de Denver, expliquen la història
de la seva nova vida al nou país. Són cartes genuïnes,
i es van imprimir tal com s’havien escrit, amb
l’excepció d’alguna omissió ocasional i l’alteració
d’algun nom.
Houghton Mifflin Co.
Primavera de 1914
oO0Oo

Elinore Pruitt (Forth Smith, Arkansas, 1876 – Rock Springs,
Wyoming, 1933) va treballar en diverses ciutats fent feines rutinàries i mal pagades fins que l’any 1909, vídua i amb una filla de dos
anys, va decidir acceptar la responsabilitat de fer de majordoma
d’un ramader escocès que en aquell moment era l’amo d’una gran
part del territori de Wyoming. Les cartes que va adreçar a la seva
antiga mestressa, la senyora Coney, explicant-li el viatge i les condicions del ranxo isolat a les muntanyes en què vivien, com també
l’activitat diària a la casa i en les escasses hores de lleure, ofereixen un testimoni extraordinàriament vívid de l’experiència dels
colons americans. Aquestes cartes es van publicar a partir de
l’octubre del 1913 a l’Atlantic Monthly, la revista del Boston Liberal, i van aconseguir un gran èxit entre la crítica i els lectors, que
n’elogiaren l’empenta i l’autenticitat. Comparades sovint amb el
Walden de Thoreau, les cartes d’Elinore Pruitt Stewart, fins ara
inèdites en català, ens conviden a endinsarnos en les vastíssimes
extensions del Wyoming del 1900 en companyia d’una dona extraordinària que va comprendre ben aviat que el pragmatisme i el
sentit de l’humor són recursos imprescindibles per sobreviure al
fred, la solitud i l’aïllament extrem.
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Tast de Cartes d’una pionera
(Cortesia de Viena Edicions)
1. L’arribada a Burnt Fork
Burnt Fork, Wyoming,
18 d’abril de 1909
Estimada senyora Coney,
¿Us penseu que m’he perdut en un bosc com la nena del
conte? Doncs no, i estic segura que si fos el cas els pit-roigs s’ho
passarien la mar de bé buscant fulles per tapar-me. Sóc a prop de
la Reserva Forestal de Utah, a mitja milla de la frontera i a seixanta milles de la via del tren. Vaig passar vint-i-quatre hores al tren i
dos dies a la diligència, i ai!, quins dos dies! La neu es començava
a fondre i el fang estava pitjor de com mai l’havia vist.
La primera diligència que vam agafar no podia estar més
desballestada i vaig haver de seure al costat del cotxer, que era
mormó, i tan atractiu que no em va ofendre gens ni mica que es
passés tot el camí fent-me la cort, i menys quan em va haver dit
que era mormó i viudo. Però com que no hi havia ningú que fes
d’espelma, jo tenia un aire molt ferotge (no era gens difícil, amb
el vent i el fang com a aliats) i li vaig dir la meva sincera opinió
sobre els mormons en general i en particular.
Mentrestant el meu nou patró, el senyor Stewart, seia sobre
una pila de maletes i estava terriblement preocupat per una cosa
que anomena el seu «tookie», però sóc incapaç d’explicar-vos què
és. Com que el camí estava tan enfangat, era ple de roderes i semblava que la diligència tingués singlot; i tots plegats parlàvem com
si també en tinguéssim. El senyor Stewart, en un moment donat,
em va preguntar si no trobava que era una «excursió ben distreta».
Li vaig dir que potser ell la trobava divertida, però que a mi no em
feia gens de gràcia. Cada vegada que la diligència feia un sotrac
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per una pedra o una rodera, el senyor Stewart udolava com un
mussol, i vaig començar a desitjar que trobéssim un arbre balmat
o un forat a terra perquè s’hi pogués quedar amb els de la seva
espècie.
Finalment vam arribar, i ara tot és fantàstic. Gaudeixo d’una
situació molt, molt còmoda i el senyor Stewart no em suposa cap
problema, ja que un cop ha fet els àpats es retira a la seva habitació a tocar la gaita, tot i que ell en diu la «goita». Sempre toca The
Campbells are coming, sense variacions, durant tot el dia, a intervals, des de les set del matí fins a les onze de la nit. De vegades
penso que tant de bo s’afanyin i arribin d’una vegada.
Tinc una sella de muntar especial per a mi i una petita escopeta amb què he de matar galls de plana. Estem entre dos rierols de truites i, per tant, ja em podeu imaginar feliç quan la neu
es fon i l’aigua es torna clara. Tenim pollastres i gallines Plymouth Rock dels millors, i ous bons i en quantitat. I és d’agrair
tenir tanta llet com vulguem després de les experiències a ciutat.
La Jerrine aprofita totes les coses bones que tenim. Cada dia
munta el poni fins al riu.
Encara no he presentat la sol·licitud de la meva terra perquè
ara està colgada sota vint pams de neu, i m’estimo més veure què
adquireixo, de manera que esperaré a l’estiu. Aquí només tenen
tres estacions: hivern, juliol i agost. Hem de sembrar l’hort a finals
de maig. Quan sigui possible arribar-hi, aniré a veure la terra per
esbrinar-ne tot el que pugui i us ho explicaré.
Em sembla que aquesta carta està a punt d’arribar a la ratlla
trenta-dos, i per això us envio una abraçada sincera i deixo de cansar-vos. Escriviu-me quan tingueu temps, si us plau.
Afectuosament,
Elinore Rupert
oO0Oo
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«LA FORÇA DEL VENT»
Marta Magrinyà

Cossetània Edicions
Col·lecció: Notes de color, 76
240 pàgines - Mides: 15,5 x 23,3 cm - Rústica amb solapes
Data primera edició: Març del 2016
ISBN: 978-84-9034-411-8
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Sinopsi

A Reus, l’any 1958, la majoria de persones estan sotmeses
a un vida grisa i imposada. Les tensions d’una societat injusta,
plena de ferides, queden ocultes sota una falsa aparença d’ordre i
resignació. A la corredoria de fruita seca dels Jansana, les circumstàncies no són diferents. La Dela Pons fa dos anys que hi
treballa com a meritòria. La seva mare es va fugar amb un desconegut i la va convertir, a ella, en una empestada. La seva existència sembla condemnada fins que un robatori a la corredoria provoca un seguit d’esdeveniments extraordinaris que ho canvien tot.
Un negoci carregat de secrets i tacat per un pecat imperdonable que s’ha silenciat durant massa temps. La veritat i els sentiments, però, acaben desfermant-se.
oO0Oo

L’autora

Marta Magrinyà neix a Reus l’any 1969. És llicenciada en
Ciències de la Informació i ha treballat en comerç internacional i
comunicació. L’any 2006 va guanyar el premi literari de l’Ametlla
de Mar i, a partir de llavors, ha publicat cinc novel·les, amb les
quals ha aconseguit molts seguidors fidels. Entre les seves obres
destaca Llaços secrets (2014), publicada per Cossetània Edicions.
Les seves emocionants històries, ambientades en diferents èpoques, són plenes de misteri i passions que atrapen els lectors.
oO0Oo
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Tast de La força del vent,
de Marta Magrinyà
(Cortesia de Cossetània Edicions)

Capítol 1

El pregó del reverend doctor Josep Llauradó davant el micròfon de Ràdio Reus, retransmès per Ràdio Barcelona i per Ràdio
Madrid, va donar la benedicció a la Setmana Santa de 1952, iniciada el Diumenge de Rams amb el seguit de funcions pietoses,
viacrucis i processons encapçalades pel triumvirat de poders que
llavors regien els destins del país i de la seva gent. Les autoritats
militars, eclesiàstiques i polítiques del règim imposaven un control ideològic absolut sobre la població. Aquells dies, Reus tenia
36.000 habitants i estava immersa en la dictadura franquista. La
societat pròspera i moderna d’abans de la guerra s’havia tornat
deprimida i temorosa. Mentre la ciutat intentava reconstruir-se,
retenia l’alcaldia el molt il·lustre Joan Bertran, propietari d’una de
les fàbriques de sabó més importants de l’Estat i baluard destacat
d’aquella nova cultura de l’endarreriment que el No-Do anunciava
com un situació exemplar i, per fi, devotament ordenada. El mateix alcalde que, dos anys més tard, sofriria un atemptat per part
d’un treballador municipal.
Aquell Divendres Sant, la Montserrat Ustrell va sortir de casa a les sis del matí per anar al tradicional Via Crucis des de
l’església de Sant Joan fins a l’avinguda dels Màrtirs, davant el
monument als Caiguts, però no va tornar. Poques hores després, el
seu espòs i els dos fills bessons descobrien que havia marxat amb
un metge que s’estava a la ciutat de pas per escapar-se d’una vida
carestiosa i d’un matrimoni gris. El Gori i la Dela tenien quinze
anys. Per a ell l’escandalós adulteri de la seva mare fou una des158
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gràcia. Per a la noia, un fet que marcaria la resta de la seva vida.
Immersa en una societat profundament masclista i plena de prejudicis, es convertí en víctima de la crueltat arrelada en una part de
la societat que aquell règim de la por, fosc i repressiu, fomentava,
esmerçat a retrocedir en el temps i en el coneixement, infestat de
símbols feixistes i ritus religiosos, hipòcrita i obsessionat per les
aparences. Però, en aquell paradigma de la resignació i de la censura, moltes persones tenien la força de voluntat, l’orgull i la dosi
d’enginy necessaris per desafiar l’ordre de les coses. Encara existia una part important de la població amb un indestructible sentit
de la justícia i un neguit inherent a la condició humana: la busca
de la felicitat i de la llibertat.
oO0Oo
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«QUADERNS»
Ramona Solé

Llibres del Delicte
240 pàgines - Mides: 14 x 21 cm
Data primera edició: Març del 2016
ISBN: 978-84-943749-8-2
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Sinopsi

Els quaderns on dues nenes, per passar l’estona, anoten els
moviments que observen en els veïns de la vila seran el punt de
partida d’una investigació, en una complicada trama amb molts
personatges, vàries històries paral·leles i amb salts enrere en el
temps, que alterarà el ritme tranquil dels vilatans. Quan en Miquel
—un mosso d’esquadra nascut al poble, s’assabenta que el cas pot
destapar alguns secrets que afecten la seva família i que alimentaran les xafarderes que creuen saber-ho tot de tothom— s’involucra
en la investigació, però els comandaments l’hi impedeixen per la
vinculació personal amb els fets. Aquesta desaparició conduirà al
descobriment de la doble cara d’un poble, res no és el que sembla,
que viu amagant el que és i desitjant el que només pot ser en secret.
oO0Oo

161

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

L’autora

Ramona Solé (Lleida, 1968) es declara addicta a la lectura.
Lletraferida i blogaire des de l’octubre de 2007 (Tumateix Llibres), no es cansa de parlar i d’escriure sobre de llibres. Ha participat en diversos reculls de relats i microrelats. Quaderns, publicat
per Llibres del Delicte, és la seva primera novel·la.
oO0Oo
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«NO ÉS LA DERROTA, SINÓ EL VENT»
Jesús M. Tibau

Onada edicions
Maremàgnum, 14
144 pàgines - Mides: 20 x 12 cm
Data primera edició: Març del 2016
ISBN: 978-84-16505289
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Sinopsi

No és la derrota, sinó el vent és un volum farcit de propostes que parteixen de fets quotidians, com trobar-se un calcetí en
mig d’un carrer. L’autor en té prou amb aquest context per establir
un joc literari amb els lectors en un llibre adreçat a un segment
jove que se sentirà fascinat pels trenta-cinc contes que protagonitzen el vent, un gat i un gos que lluiten, una parella que discuteix,
un pirata coix, una fada en pràctiques, un moixó enginyós… personatges que habiten el recull en un exercici “per mirar el món
amb altres ulls, per qüestionar-nos allò que ens envolta, per posarnos a la pell de l’altre i, per tant, per a estimar”, com ell mateix
comenta. El llibre, editat per Onada edicions, estarà a les llibreries
a finals de març o principis d’abril, i se sumarà a altres títols
d’aquest autor que, des de Tortosa, contempla la paraula com un
epicentre vital.
oO0Oo

L’autor

Jesús M. Tibau, natural de Cornudella de Montsant i tortosí per amor, és especialista en relats breus, i no cedeix en el seu
intent de viure del “cuento”, com ara els que es troben als reculls
Tens un racó dalt del món, Postres de músic, El vertigen del trapezista, Una sortida digna, I un cop de vent els despentina i El noi
del costat del padrí. També ha escrit un parell de dietaris i de poemaris. Entre altres, ha obtingut el Premi Marian Vayreda, el
Premi de Narrativa Ribera d’Ebre per la seva primera novel·la, i el
Premi Blocs Catalunya pel seu blog "Tens un racó dalt del món",
que proporciona nom al programa de televisió que presenta a Canal 21 de les Terres de l’Ebre. Coordina el Club de Lectura de
Tortosa i organitza les Jornades literàries de Cornudella de Montsant. El 2013 va rebre el premi Mèrit de les Lletres Ebrenques a
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Amposta. Li agrada llegir els seus contes amb el recital “Relats a
recer d’una guitarra”.
Per a mi la literatura ha de contenir dosis de
bellesa i emoció, i tot plegat deu fer-nos reflexionar.
En el meu cas, aquesta emoció sovint la trobo en les
petites coses, en els gestos senzills i quotidians.
Jesús M. Tibau

oO0Oo
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Tast de “Reciclatge”,
dins No és la derrota, sinó el vent,
de Jesús M. Tibau
(Cortesia d’Onada Edicions)

Dóna una puntada de peu a una ampolla de plàstic per necessitat de jugar, de xutar alguna cosa. En ser un objecte irregular
i volàtil, la seva trajectòria és imprevisible. A rodolons, l’ampolla
es veu frenada en topar amb un mitjó que ha caigut de vés a saber
on. Fa cara de trist i té ratlles de dos colors; li recorda una titella
que actuà l’estiu passat durant les festes del barri i que anava vestida igual. Se’n recorda perfectament. Van donar caramels, i durant l’actuació ell en llepava un amb gust de taronja, i la titella
corria cap a la dreta davant d’una bruixa vella i lletja, i minuts
després, corrien a l’inrevés, amb la titella armada d’un gran garrot
perseguint la bruixa, i tothom reia, i aplaudia. I es va abaixar el
teló.
Plega el mitjó, i se’l posa a la butxaca. No li dirà a ningú;
serà la seva joguina secreta.
La màgia ressuscita.
oO0Oo
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RELATS FINALISTES DEL
VI CONCURS ARC A LA RÀDIO
“COMUNIQUEM-NOS!”
GENER DE 2016:
“... PER XARXES SOCIALS”
Associació de Relataires en Català
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El jurat d’autors i d’autores del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio “Comuniquem-nos!”,
després de les deliberacions necessàries,
fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema:
“... Per xarxes socials”:
Relats seleccionats
Títol - Autor/a o Nick
“Des del núvol” – qwark
“Càbales (o Vèrbola)” – deòmises
“Connectats” – Ivan Bonache
“Aquest any, sí!” – E. Viladoms
“Un autor mediàtic” – F. Arnau
“BLUP... CLINC... BLUP... CLINC... FIU... BLUP”
– mar - montse assens
“Molt més que amistat” – Vicent Terol
Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimecres, 27 de gener de 2016

oO0Oo
168

Número 30 – Circumloqui, 2016

RELATS FINALISTES DEL
VI CONCURS ARC A LA RÀDIO
“COMUNIQUEM-NOS!”
FEBRER DE 2016:
“... PER TELEPATIA O SENYALS DE FUM”
Associació de Relataires en Català
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El jurat d’autors i d’autores del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio “Comuniquem-nos!”,
després de les deliberacions necessàries,
fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema:
“... Per telepatia o senyals de fum”:
Relats seleccionats
Títol - Autor/a o Nick
“Progrés” – Sirin_
“Taràntula (o Resistència)” – deòmises
“Exorcizamus_te.exe” – qwark
“Punt d’encontre” – magda bel
“Des de molt endins” – brins
“Fugiu que vénen!” – E. Viladoms
“Extra-sensory perception?” – Ferran Planell
Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimarts, 1 de març de 2016

oO0Oo

170

Número 30 – Circumloqui, 2016

RELATS FINALISTES DEL
VI CONCURS ARC A LA RÀDIO
“COMUNIQUEM-NOS!”
MARÇ DE 2016:
“... PER CARTA”
Associació de Relataires en Català
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El jurat d’autors i d’autores del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio “Comuniquem-nos!”,
després de les deliberacions necessàries,
fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema:
“... Per carta”:
Relats seleccionats
Títol - Autor/a o Nick
“Forats de cuc” – Jaume Dargó
“Censurada” – frederic
“Jugar-s’ho tot a una” – garbi24
“Hola, Cesc” – E. Viladoms
“Carta a la mare d’un heroi” – qwark
“Esmenes” – Sirin_
“Cartes d’amor” – Vicent Terol
Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimecres, 30 de març de 2016

oO0Oo
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47 / Històries quotidianes, de Maria Teresa Galan i Buscató
– Ressenya literària
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
52 / Tomàs i el llapis màgic – Poesia
M. Roser Algué Vendrells
A: “Petiteses”
55 / Zel – Poesia
Jane Hirshfield
Traducció: Montserrat Aloy i Roca
Il·lustració: Toni Arencón Arias
59 / L’amor verdader – Paràbola
Monjo Varnava (E. Sanin)
Traducció: Liudmila Liutsko
Il·lustració: Viacheslav Polezhaev
61 / Ramon Monton Lara – Entrevista
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “La veu del traductor”
66 / Víctor Amela navega per l’època romana – Article
Per: Josep Maria Corretger i Olivart
A: “Una mar de paraules”
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73 / Poema Visual núm. 194 – Poesia Visual
toni prat
74 / Retrògrad – Relat
Francesc Barrio Julio
Il·lustració: Esmeralda Vallverdú
78 / Fils de veu, de M. Victòria Lovaina – Ressenya literària
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
83 / Care Santos i el desig d’escriure – Article
Per: Josep Maria Corretger i Olivart
A: “Una mar de paraules”
93 / Entrevista a Eulàlia Pagès – Entrevista
Per: Octavi Franch
98 / Oxímorons (o Música) – Poesia
Lluís Servé Galan
A: “Sonetàlia (Novíssima Lírica Clàssica)”
Il·lustració: Jan Vermeer de Delft
100 / Elena Martí i Segarra – Entrevista
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “La veu del traductor”
106 / Experiències – Relat
Maria Rosa Corretgé Olivart
Il·lustració: M. T. Cárthaigh
109 / Tot fent voltes i revoltes – Poesia
Quima Serracama
Il·lustració: Clàudia Moreno
111 / Els dos costats del vers – Poesia
David Fernández Santano
Il·lustració: Vincent Van Goth
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113 / Consultori – Poesia
Iris Borda Garcia
Il·lustració: Jules Pascin (Julius Mordecai Pincas)
115 / Concert per a la mà esquerra, de Jesús Bonals
– Ressenya literària
Per: Helena Bonals
119 / La síndrome del narrador nul – Relat
Octavi Franch
Il·lustració: Esmeralda Vallverdú
125 / L’amor i l’odi– Paràbola
Monjo Varnava (E. Sanin)
Traducció: Liudmila Liutsko
Il·lustració: Viacheslav Polezhaev
127 / Poema d’hivern – Poesia
Maria Rosa Corretgé Olivart
Il·lustració: Ramon Casas i Carbó
129 / La màgia dels llibres – Entrevista
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Xarxa literària: blogs”
134 / Poema Visual núm. 195 – Poesia Visual
toni prat
135 / Amor, deixa’m dormir, de Carme Ballús
– Ressenya literària
Per: Sílvia Romero i Olea
A: “Caducitat immediata”
140 / I Premi Llibres Anagrama de Novel·la
– Premis i Concursos
142 / Els ossos soterrats, de Silvestre Vilaplana
III Premi Memorial Agustí Vehí de Novel·la Negra
– Premis i Concursos

177

Lo Càntich – Revista de Literatura, Art i Cultura

145 / «Contra l’aparador» – Novetat Editorial
Marc Moreno
Llibres del Delicte
148 / «Inèdits» – Novetat Editorial
Revista de creació literària – Número 7 – Especial biblioteques
151 / «Cartes d’una pionera» – Novetat Editorial
Elinore Pruitt Stewart
Traducció: Mara Pera Cucurell
Viena Edicions
156 / «La força del vent» – Novetat Editorial
Marta Magrinyà
Cossetània Edicions
160 / «Quaderns» – Novetat Editorial
Ramona Solé
Llibres del Delicte
163 / «No és la derrota, sinó el vent» – Novetat Editorial
Jesús M. Tibau
Onada edicions
167 / Relats finalistes del VI Concurs ARC a la Ràdio
“Comuniquem-nos!”
- Gener de 2016: “... Per xarxes socials”
169 / Relats finalistes del VI Concurs ARC a la Ràdio
“Comuniquem-nos!”
- Febrer de 2016: “... Per telepatia o senyals de fum”
171 / Relats finalistes del VI Concurs ARC a la Ràdio
“Comuniquem-nos!”
- Març de 2016: “... Per carta”
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