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Quotidianitats  transcendents

dedicar primer a la pintura i després 
a l’escriptura poètica. Entre altres dis-
tincions, el 2006 va rebre un dels Hen-
nessy Literary Awards, concretament 
el premi al «Best Emerging Poetry». 
El 2010 va publicar un primer recull a 
Catalunya, La segona ombra / Second 
shadow (Albi), que té continuïtat en 
aquest que ara ens ocupa, el qual con-
té 85 poemes, ordenats en seccions 
cronològiques, des dels noranta fins 

l’any passat, amb clar predomini dels 
més recents. En tots dos casos es trac-
ta d’una edició bilingüe a càrrec de 
la mateixa autora, en el benentès que 
l’original és en anglès i que la versió 
en català no és sols una gentilesa als 
lectors catalans, sinó també un intent 
de recuperar la llengua de la infante-
sa. El punt de partida és aparentment 
modest: «Faig servir la poesia com a 
encenalls, un foc per escalfar els meus 

MANUEL CASTAÑO
Maria Wallace, nom de casada de Ma-
ria Teresa Mir i Ros, és una poeta ca-
talana que escriu en anglès a Irlanda. 
Va néixer a Fenals d’Aro el 1939; deu 
anys després la seva família emigra 
a Xile, d’on tornen per instal·lar-se a 
Sant Feliu de Guíxols. Des del 1969 
viu a l’àrea de Dublín. Es va casar amb 
Richard Wallace, que va morir el 2004 
i amb qui va tenir dos fills. Allà es va 

Els llims del Bàltic

ANNA CARRERAS
Publicat a la col·lecció Norfeu de lite-
ratura juvenil, Naufragi! bascula entre 
el real i l’invent, i és apta per a lectors 
d’entre catorze i cent quaranta anys, 
segons el seu editor, el poeta Roger 
Costa-Pau. Josep Solés (Girona, 1964) 
és metge però va debutar fa vuit anys 
com a escriptor amb la novel·la Cla-
robscur-misteri al Museu del Cinema. 
Finalista del Premi Ciutat d’Olot, Nau-
fragi! és la història del vaixell Vasa, 
buc insígnia de l’Armada Reial sue-
ca, enfonsat el 1628 a Estocolm. Amb 
un llenguatge basat en la frase llarga  
—potser excessiva per a un lector 
jove—, un lèxic de vegades inneces-
sàriament complex, uns diàlegs força 
versemblants i uns personatges amb 
un únic registre però amb prou grà-
cia per despertar interès, Solés enfila 
una crònica de caràcter històric coor-
dinada en tres parts. A la primera, hi 
coneixem Hans Larsson, un mariner 
de vint-i-vuit anys amb un secret in-
confessable que s’instal·la a passar 
l’hivern a casa de l’impressor Gustaf 

Hedberg, el qual viu amb la seva dona 
i la seva filla, que s’enamora del mari-
ner. El muntatge d’un sainet perillós 
per evitar que Hans no hagi d’anar a la 
guerra (una missió patriòtica per a tot-
hom excepte per la família Hedberg) 
el manté com un mort en vida i evita 
que pugi al vaixell. A la segona part, 
més breu, som a l’any 1953, i conei-
xem l’equip format pel pescador Nils 
Söderberg, el seu nét Axel i l’enginyer 
Franzén, entestats a buscar les restes 
del naufragi del Vasa. A partir d’un 
flashback amb ritme trepidant, Solés 
relata el naufragi. L’any 1961 treuen de 
l’aigua les restes del buc i descobreixen 
un «cavaller infiltrat» enmig de la vul-
garitat de la roba dels altres esquelets. 
Aquí totes dues històries volen conflu-
ir una mica amb calçador però, mal-
grat la xerricada, no fan mal d’ulls. La 
darrera part canvia de narrador: tor-
nem al segle xvii però ara no és el cro-
nista en tercera persona qui relata els 
fets, sinó un protagonista en primera 
persona. Hans Larsson explica la seva 
vida i confessa la seva tràgica cadena 

de dissorts i el seu secret. Acompanyen 
la lectura, la reflexió sobre la força de la 
genètica i sobre la necessitat de clavar 
l’ungla al destí desfavorable, a banda 
del plànol d’Estocolm, el recorregut 
del Vasa i el viatge de Hans Larsson, un 
autèntic romàntic avant la lettre.


