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una proposta cap al coneixement 
personal que ens hauria d’ajudar a 
ser millors, a reconèixer allò que més 
hauríem d’estimar. La cerca d’un 
discurs propi, la tensió narrativa que 
proporciona el desig de saviesa, les 
paraules com a transmissores d’un 
esperit que aspira a passar pel món 
d’una manera diferent.

Aquest és el sentit últim de l’escrip-
tura, configurar un món en el qual 
serem més feliços, un món capaç 
d’absorbir la vida des de múltiples 
vessants. L’autor ens presenta la seva 
realitat transformada en una experièn-
cia universal, a partir d’una escriptura 
clara i profunda que queda gravada 
per a fer-nos créixer. Un llibre, doncs, 
que no es pot deixar passar, que ens 
farà més savis i ens ajudarà a gaudir 
de la nostra existència.

Xavier Jové Massana
Epifanies
Trípode, Barcelona, 2022.

No és cap secret que una de les fun-
cions de la literatura és aprofundir 
en els sentits del món. Això inclou la 
poesia, naturalment, però aquesta té 
una vocació més intensa, com si de 
vegades només es plantegés anar a 
l’origen de les coses, buscar els signi-
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NOVA EDICIÓ DE LES OBRES DE RAMON LLULL   NOVETAT

Art de fer e solre qüestions
Volum I. Distincions I, II
Ramon Llull
Edició crítica de Joan Carles Simó Artero

Extensa obra de pràctica de l’Art lul·liana que té com a objectiu 
donar exemples d’aplicació de la doctrina cristiana. Ofereix un veri-
table tresor d’expressions i conceptes lul·lians fins ara desconeguts. 
Aquesta és una de les últimes obres inèdites de Ramon Llull i és la 
primera vegada que se’n publica la versió catalana original.

ficats que realment importen. L’obra 
poètica de Xavier Jové neix d’aquest 
plantejament. Des de Tripulants 
(2004), passant per Els 7 pecats revisi-
tats (2011), fins a arribar a aquestes 
Epifanies, un llibre de llarga gestació 
pel qual ha valgut la pena esperar.

L’autor ha pres el llenguatge poètic 
com una manera d’explicar i d’expli-
car-se la seva visió de les coses. Hi 
ha voluntat de coneixement, ganes 
d’entendre i el desig de fer servir la 
paraula com a eina d’anàlisi. Estruc-
turat a partir de les quatre estacions, 
Epifanies ens va presentant conceptes 
que aspira a fer seus per configurar 
una resposta possible als estímuls 

que presenta l’existència. Jové home-
natja la vida a través de les coses que 
li importen, les lectures, l’observació, 
la germanística, la naturalitat, i ho fa 
per anar a la recerca d’un sentit que 
pugui completar la realitat amb tots 
aquells aspectes que, de vegades, 
oblidem: la bellesa, l’ordre, la fanta-
sia, la claredat.

Ens trobem amb uns versos clars, 
enormement precisos, fruit sens 
dubte d’un treball extrem que busca 
la paraula essencial, aquella que, se-
gons diuen, és l’única que representa 
realment el que volem dir. Treball, 
però també inspiració: «Avui el món 
és elegant i plou, / i si trec una coma 
tot s’ensorra, / i no tinc res a dir, ni 
fals ni cert, / però busco una forma: 
algun sentit.» És, en efecte, un recor-
regut que intenta construir un discurs 
entenedor, que vol posar llum on pot-
ser hi ha molta tenebra.

Xavier Jové ens regala amb aques-
tes Epifanies un llibre clarivident, 
capaç de despertar emocions, una 
lectura que ens queda gravada i que 
romandrà a la nostra tauleta de nit 
per a noves visites. Les seves escas-
ses publicacions es compten per 
encerts i sols desitgem que no trigui 
tant a oferir-nos una nova mostra de 
la seva poesia.
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