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Anthony bertal. per tal de sobre-
Burgcss. viure. Alex, el protago-
La taran- nista adl1kscenl de la pre-

" ,,""'" ja mecñ- senlnovel·la.queviudins
n i e a. una soeielal deseslruclu-
T r a d u e - I rada i corrompuda. plena
C10 de d'aulomals que mengen,
Jordi Ar- dormen. treballen i voten

bones. Próleg de Quim -sempre el mateix partit-,
Monzó. Proa. Barcelo- en un rnón bipolar co-
na, 1993. 228 pags. +mandal per la Unió So-

vietica i els Estals Units,
opta, no calia sinó, pel
mal. Cap d'una colla de
delinqüents juvenils, des-
trueix persones i objectes
de forrna indiscriminada.
Un mal dia, mala una ve-
lla i el tanquen a la presó.
Opta per regenerar-se.
Llavors, comencen les se-
ves desgracies.
Es presta a ser el coni-

llet d'índies en un experi-
ment científic que pretén
suprimir els aspectes "ne-
gatius" de certes persona-

, Iitats malevoles i aso-
, cials. Paradoxalment, l'e-
lirninació de I'agressivitat

Arma M.Gil

Uníversítat Autónoma de Bare lona
Biblioteca d'Humanitats

L1uís M. Xirinacs.
La Irarció deis
Iíders. L1ibres del
Segle. Girona. 1993 .

Poder elegir
!icaeia deis nous metodcs
regeneradors impulsals
pcl partit governanl; les
boues persones es vengen
deis vells afronls en el
cos de I'indefens de qui
els cicnlí!ics han arrabas-
sal qualsevol passió, fins
la més noble. la música. 1
Alex salta per una fines-
tra. 1 salva la vida. I el re-
tomen a la primitiva con-
dició marginal. I tots es-
peren que faci com
abans. Pero Alex prefe-
reix el bé: estalviar una
mica, casar-se, tenir fills
i, sobretot, sentir música.
Perque ha compres que la
terra, tal vegada, és igual
que una petita taronja
mecllOica la qual, para-
frasejant Buridan, se-
gueix les lleis de la iner-
cia, I'ímpetu que li dóna
la potencia divina. Pero,
I'home és un subjecte in-
dependent, imprevisible,
lIiure.
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El Ilibre. concebut
com una ajuda a la
recuperació de la

memoria col-lecti-
va. descriu d'una
forma inedita les
lluites clandesli-
nes deis anys de
l'Assemblea de
Catalunya. Se'n
promet una sego-

na part, La collita perdu-
da, que posara a la Hum
I'autoperpetuació d'una
classe política girada
d'esquena a la veritable
participació de la societat
en la cosa pública.
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Aquesta és la historia
d'un :L'C que, col·local en-
tre due s pi les de fenc
iguals. es va morir de farn
perque no va ser capac de
decidir-se per l'una o l'al-
rra. La voluntat, creu Bu-
ridan. a qui alguns han
atribuit l'autoria de la fau-
la, segueix el judici de
I'enleniment sempre diri-
git al bé rnajor. Quan,
com és el cas de l'ase, no I

hi ha diferencies de grau
entre dues opcions possi-
bies. I'home prendra una
determinació arbitraria.
tot fent ús de la seva lli-
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i els mals instints el porta
al desengany, la infelici-
tat i I'autodestrucció.
Aquest noi angelical, ja
no encaixa enlloc: els pa-
res I'abandonen a la seva
sort, els companys, ara
convertits en policies,
moguts per la rancúnia,
apallissen I'antic líder, i
I'escriptor de qui va vio-
lar la dona I'utilitza,
forcant-lo al suícidi. per
posar en evidencia la ine- I

Joaquim Gonzalez i Ca-
turla. Rondalles del Baix

Vinalopó. Ed.
Aguac\ara. L'Al-
jub, 7. Alacant,
1993.

De boca en bo-
ca, tot al llarg del
temps, aquestes

Ronda/les ens han per-
vingut fins avui. 1 ací les
tenim, arreplegades di-
rectarnent deis llavis deis
qui encara continuen con-
tant-les. Són molt rnés
que contes: els rnites, la
por, les obsessions, l'hu-
mor, les creences del po-
ble que, tot creant-les i
contant-Ies, s'expressa ai-
xí com éso

La suavitat de la poesia
sense tocar els llavis."). una quoti-
dianitat actualíssima ("La moto a la
porta. 1 ell,") que arriba fms i tot a
la narració, la mar, la mar deIs au-
tors mediterranis ("1 un sabor d'au-
rores do Ices / enlla el blau de la
mar", "La mar tan ampla com un
llencol / solcat de plecs i alma-
nyacs"). 1, per darnunt de tot, l'auto-
ra mateixa ("He sentit dir el meu
nom: / Maria Josep"). Com veieu,
un seguit de sensacions, sovint in-
eonnexes, que l'autora ens ofereix
perqué prenguem la que més ens
atragui. Potser hi manca la referen-
cia a la mort. 1aixo, per estrany, ja
és un fet remarcable ("1 tot ro-
mandra pIe de vida"). Pel que fa a la
forma, també es deixa sentir la jove-
nesa. L'autora intenta recursos més
tradícionals, sempre dins del que
podríem dír-ne la poesía actual, i al-
tres de més agosarats que, a voltes,
arriben a tenir i tot, molt suaument,
referencies al cal·ligrama. Perqué al
capdavall, a110que caracteritza rnés
clarament la poesia de Maria Josep
Escriva és la suavitat d'expressió, en
l'expressió i en la impressió.

Daniel P. Grau

Maria J osep Es-
crivá. Remor d'ale.
Tres i Quatre. Poe-
sia 3 i 4, 76. Valen-
cia, 1993. 76 págs.

Parlar d'un poeta
nou sempre és un

plaer. El lector té I'avantatge d'aca-
rar-se amb la, díguem-ne virginitat
de la desconeixen~a. 1 tot allo pro-
xim a la virginitat, esdevé perillós.
Ara bé, quan el lector vol escriure
les seves impressions sobre l'obra,
el perill augmenta, perqué es fa pú-
blic. SoIs si assurnim aquest risc i

, oblidem els retrets que ens poden
caure a sobre, la crítica pot ésser
constructiva. Hern d'ésser valentsI quan llegim Remar d'alé, perqué
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Maria Josep Escrivá ens ofereix una
poesia carregada de la valentia de la
joventut. És una poesía -corn indica

! Francesc Calafat- farcida de mar-
ques d'aprenentatge. 1 no pot ésser
a1tranlent. Les referencies als autors
estirnats són contínues, í no sois en
les cítacions: Pe re Quart, Teresa
Pasqual, Vicente Huidobro, Anto-
nio Machado, Josep Piera, Aquests

Hen'é Hamon. Creta.
Edicions de la Magrana.

Guies de Viatge,
10. Barcelona, I

1993.
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"Des de l'anti-
guitat més remo-
ta, Creta ha estat
lIoc de barreja: els

vinguts deIs quatre punts
cardinals s'hi han aclirna-
tat i s'hi han aparellat".
EIs cretencs són gent sin-
gular, oberta i tancada al-
hora. Una dita de l'illa fa
així; "On hagis fracassat,
torna-hi, i fuig d'on hagis
tingut hit".

són els amors poétics declarats.
Pero el lector podrá, amb una certa
facilitar, localitzar-ne d'amagats: en
"L'adolescent tris\" ens apareix "La
criatura dolcíssima que jo / vaig
conéixer", clara referencia a la poe-
sia de Joan Fuster, filtrada potser
per la caneó de Lluís Llach. I n'hi ha
d'altres. EIs ressons deIs autors co-
neguts hi apareixen ara i adés. Quan
als temes, els de sempre: I'amor, la
paraula ("i besar les teues paraules /


