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El poeta Joan Vinyoli va escriure sobre l’amor i la mort

I L L E S P E R D U D E S

Arguments
literaris

M I Q U E L D E P A L O L

“N
omés un
somni val:
amor i mort”,
diu en un po-
ema Vinyoli.

La sentència, d’altra banda
profusament referenciada en
la història de la literatura, va
fer fortuna entre els lletraferits
de tota una generació, que s’a-
gradaven de dir que aquests
són els grans arguments de la
litertura, els paràmetres als
quals qualsevol altre tema pot
ser reduït, igual com qualsevol
color s’obté de la combinació
dels elementals.

Però encara hi ha una re-
ducció més forta susceptible
d’actuar com a base. L’amor i
la mort són, certament, dos
pols sovint coincidents entre
els quals es pot situar gairebé
tot, però n’hi ha un altre en-
cara més universal, dins del
qual qualsevol cosa n’és un
matís: el pas del temps.

Per descomptat, tot això ac-
tua dins d’una mena de meta-
física de la literatura. Dir que
el pas del temps és el gran ar-
gument del Quixot, posem per
cas, o del Rei Lear o de tota la
novel·lística francesa del segle
XIX no deixa de ser cert, però
l’hexègesi literària requereix
una mica més de concreció.
Quins són, aleshores, els prin-
cipals arguments? Imagino
que algú es deu haver entre-
tingut a fer estadístiques, en
diversos graus de concreció,
sobre els temes més tractats de
la narrativa, sense deixar de
banda poesia i teatre, també
afectats per aquestes coses.

Els instints bàsics que es
tracta de tocar són la por,
l’humor, la sensualitat, l’emo-
ció afectiva, el sentit de l’honor
–i el de la justícia–, el patrio-
tisme, l’escepticisme, el retro-
bament, i les vies argumentals
per fer-ho són l’ànsia de poder,

la violència, l’explotació hu-
mana, la revolta davant la in-
justícia dels poderosos, la
guerra, el crim, la gelosia –o
més genèricament el triangle
sentimental–, la lluita contra
la malaltia, les diferències so-
cials, històries d’indrets, histò-
ries de generacions, la presèn-
cia de fantasmes, la supèrbia
de l’investigador científic, els
fenòmens paranormals... Són
grans temes dins dels quals,
gairebé sempre amb empelts,
hi acaba cabent qualsevol cosa.
Però aquí potser ja hem anat
massa avall en l’ordre jeràr-
quic de conceptes, potser es-
tem a punt de perdre de vista
el conjunt.

NI AMOR, NI MORT, NI TEMPS
De vegades llegim un conte, o
veiem una pel·lícula, i al final
pensem, ¿de què va, aquesta
història? Si no acabem de tro-
bar-hi res que ens acosti als pa-
ràmetres del paràgraf anterior,
pocs es resistiran als del penúl-
tim. Segur que alguna cosa hi
ha d’amor o de mort, i encara
que d’això tampoc, ¿com es pot
exposar res en un discurs al
marge del pas del temps, enca-
ra que sigui negant-lo? Vet aquí
un repte intel·lectual: escriure
un text al marge de l’amor, de
la mort i del temps.

En un estat intermedi,
¿quins són els temes de moda?
Fa uns anys vaig fer un article
sobre el tractament literari de
l’incest, i per acabar de docu-
mentar-me vaig demanar a un
parell d’editors amics que em
passessin les últimes novetats.
M’esperava tres llibres, quatre,
com a molt algun més, i en
vaig rebre un parell de caixes,
només dels editats els últims
anys. Volen tres arguments de
sempre, amb bona salut de ca-
ra al futur? La vida quotidiana,
la bogeria i la immortalitat.

L ’ A P A R A D O R

Jaume Cabré, Fra Junoy o
l’agonia dels sons. Proa.

Barcelona, 2004.

R eedició en butxaca d’a-
questa novel·la que Jau-
me Cabré va publicar el

1984. Fra Junoy, organista re-
legat a confessor d’un mones-
tir de monges de clausura, és
acusat d’heretgia, vici i cor-
rupció. L’Església no accepta
la independència de criteri
que mostra el frare.

Carmen Alborch, Libres.
Aguilar. Madrid, 2004.

A lborch ens ofereix el re-
trat de nou dones que
busquen la llibertat i re-

butgen la dominació. Nou his-
tòries plenes de creativitat, va-
lentia, dignitat i coherència.
Són ciutadanes del món que
han destacat en art, ciència,
ecologia i política i que reivin-
diquen la presència de la dona
en un nou model de societat.

Josep M. Aragonès, La Bíblia a
l’abast. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2004.

V olum subtitulat Comen-
taris al leccionari de la mis-
sa dominical, que comen-

ta les lectures bíbliques dels
salms responsorials dels diu-
menges. Forma part d’una sè-
rie dedicada a resseguir de
manera planera els textos de
la missa.

Sergi Santjoan,
El camí dels guarans.

Viena. Barcelona, 2004.

N ovel·la molt breu amb
què l’autor va guanyar
el 25è premi de narrati-

va Goleta i Bergantí. Un jove
català de travessa pels Piri-
neus arriba accidentalment a
una granja en una vall del País
Basc on es crien guarans, una
mena d’ase en perill d’extin-
ció. I la seva vida canvia.

Sergi Escolano, El virus Elvis.
La Busca. Castellterçol, 2004.

R ecull de contes d’humor
en què el seu autor, que
somia amb Martina

Klein i llegeix Borges, Woody
Allen i Stefano Benni, desmi-
tifica grans icones de la cul-
tura mundial com ara el dia-
ble, els homes llop, els déus de
l’Olimp, Humphrey Bogart,
Elvis Presley i Darth Vader.

Carles Armengol, Jo no en sé,
de contes alegres. Cossetània

Edicions. Valls, 2004.

P remi literari de teatre La
Carrova 2003. Una inun-
dació. Un home i una

dona aïllats damunt d’una
teulada. Una nit sencera per
explicar-se històries. Històries
que els portaran per camins
perillosos, per laberints amb
parets reals o fictícies, però
sobretot doloroses.

Quim Curbet, Vaig ser jo!
CCG Edicions.

Girona, 2004.

R ecull d’històries explica-
des amb la mirada cruel
d’un nen i passades pel

sedàs de la memòria innocent
d’un adult, que es mira el pit
per contemplar un múscul que
batega just en el lloc on ens
dolen els records. Bocins de vi-
des, peces d’un puzle que for-
ma el retrat d’un poble.

Manuel Quiñonero, La corda
de vidre. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

L’ assassinat de Paula
Gisbert, una brillant i
torbadora estudiant

universitària, fa que Jaume
Doblas, un company seu de la
facultat, investigui els perso-
natges i les circumstàncies
que la van envoltar durant les
últimes setmanes de vida. El
misteri està servit.

Tomeu Martí, Articles salats.
Documenta Balear.

Palma, 2004.

R ecull d’articles d’opinió
del periodista, assagista i
poeta Tomeu Martí (Pal-

ma, 1969), publicats al Diari de
Balears entre l’estiu del 1998 i
la primavera del 2004. Martí
és director de la revista de Son
Sardina Coses Nostres. L’autor
del pròleg és Vicent Partal, di-
rector de VilaWeb.
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