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Una tarda d’estiu 
pot contenir el 
món sencer: ¿o 
no ho han pensat 
mai mentre jeien 
en una hamaca i 
veien passar totes 

les hores, del dinar fins al capvespre? 
Aconseguir que la dolçor però també 
la inexorabilitat amb què passen 
aquestes hores es faci corpòria és fer 
literatura, i és només a l’abast de 
grans escriptors com Marguerite 
Duras (Saigon, 1914 - París, 1996). La 
tarda del senyor Andesmas és un lli-
bre breu i concentrat però també 
contemplatiu i estàtic, en el bon sen-

Una tarda d’estiu  
és un món

tit. Un text que fa de l’espera (i de l’es-
perança que gairebé sempre porta 
lligada) l’eix al voltant del qual tot gi-
ra: un home espera i la vida passa. En 
aquest cas, un home de setanta-vuit 
anys, assegut en una butaca de vímet 
davant de la casa que li acaba de com-
prar a la seva filla, espera el contrac-
tista, que hi haurà de fer una terras-
sa. La casa és dalt d’un turó, a prop 
d’un bosc i no gaire lluny d’un estany. 
A baix hi ha el poble, la gent i les pas-
sions ocultes. A dalt, el vent entre els 
arbres, els raigs de sol i la vida sense 
desig d’un home gran. 

Des que el 1953 es va estrenar Tot 
esperant Godot, de Samuel Beckett, 

es desespera quan s’adona que el vell 
ja no és un interlocutor vàlid per es-
coltar el “desastre plàcid” en què ella 
viu. Però és que el vell ha deixat de te-
nir esperança, s’ha assegut a esperar 
tranquil·lament la mort, i ja no té re-
cords, ni tan sols de la seva filla.  

Dir el que no sembla que diguis 
Tot això no és explícitament al lli-
bre, sinó que tot s’insinua de mane-
ra molt subtil: primer coneixem una 
nena, que diu que és la filla de Mi-
chel Arc i que ha vingut a avisar que 
el seu pare farà una mica tard, i des-
prés coneixem una dona que diu 
que és la dona de Michel Arc i que 
també ha vingut a avisar del mateix. 
Però tant la nena com la dona fan 
molt més que venir a avisar. La ne-
na sembla una noia i desperta senti-
ments en el senyor Andesmas que 
ell creia adormits, i la dona no para 
de parlar-li de la seva filla, la Valé-
rie, una rossa de disset anys que ha 
deixat el poble sencer enlluernat 
amb una bellesa difícil de descriure. 
No és difícil imaginar que la nena, la 
Valérie i la dona són tres moments 
d’una mateixa persona, les tres do-
nes que ha estimat un home, o tres 
dones que demanen explicacions a 
un home, que no en pensa donar. 
Per què no podria ser? Tampoc no 
té cap lògica l’ús dels temps verbals, 
que alternen el passat i el present de 
manera capriciosa, com la d’una ne-
na quan vol un gelat: és la forma que 
té l’autora d’expressar l’angoixa 
dels seus personatges per controlar 
el temps i les passions. Tot diu el 
que no sembla que digui: és un text 
que es podria muntar en forma te-
atral i les interpretacions encara es 
multiplicarien. De moment, i ja és 
molt, el tenim en forma de llibre, 
gràcies a la feina –que no devia ser 
fàcil– del traductor Marc Colell Tei-
xidó i a la persistència de l’editori-
al Labreu, que ja va traduir dos lli-
bres d’Anaïs Nin i ara reforça aques-
ta aposta per obres exigents, sofisti-
cades i sensuals.✒

De vegades ens 
sembla que un 
sol vers pot xi-
frar tota una 
obra, un esperit. 
Podria molt bé 
ser aquest que 

dóna títol a la recensió (poema 
XII de La vinya cremada), o bé el 
vers “I els mots foren precisos: 
només crits”, que cita el bon prò-
leg de Llorenç Soldevila, i que ens 
remet al vinyolià “crit escrit”, i 
una mica més amunt, en aquest 
mateix poema ple d’ecos, Riba: 
“Ah, si, profundament, com l’ani-
mal / sabéssim ser més que no 
pas comprendre!” I, encara més 
amunt, Rilke i Hölderlin: “Car tot 
camí no acaba mai per a nosal-
tres”. I arreu, és clar, Georg 
Trakl, però com ja va indicar Fe-
liu Formosa, Puig era traklià 
abans de conèixer-lo. Aquestes 
afinitats inconscients existeixen, 
són fluències característiques, 
misterioses, que agermanen cre-
adors per temperament. Formo-
sa el reconegué, com diu a la In-

“Ni blat ni jull ni falç, ni tu ni jo”
troducció a Cel de nit (1979): “De 
vegades em fa por l’ésser al·luci-
nat que hi ha darrere el teu som-
riure”.  

No gosaria declarar que Puig 
fou un nihilista radical, perquè 
confegí amb la seva llengua, la 
qualitat de la qual lloa fins a l’ex-
trem el seu amic Lluís Urpinell, 
una mena de taula de salvació. Ho 
recorda també Jaume Aulet (cu-
rador de l’edició, juntament amb 
Llorenç Puig) al seu pròleg, un va-
luós estudi de l’obra poètica d’Eu-
dald Puig. L’objectiu del poeta, 
afirma, és “furgar en el més pro-
fund del món interior i, del gorg, 
saber extreure’n la pedra del po-
ema”. Com en tota poesia expres-
sionista, que no deixa de ser una 
sublimació més crua i lúcida del 
sentiment romàntic, s’opera 
sempre una mena de transfigura-
ció del món mitjançant un pate-
tisme tràgic, una mena de magne-
tisme aconseguit amb una llen-
gua molt travada que obliga el lec-
tor a entrar-hi reverencialment, 
amb molt de respecte, perquè no 

Jordi Llavina i Anna Carreras, i és 
la grandesa de l’estil d’Eudald 
Puig, un estil fondo i poderós, grà-
vid i esmolat alhora, per autèntic 
i precís, una escriptura de la neces-
sitat: “...un caçador solitari tot fent 
espirals [...] que un dia va trobar 
una cosa bella a fer entre l’enorme 
gruix de desencants del món”.  

Tant Cel de nit, com Poemes per 
a Clara, com Parc de gessamins, 
com les Evocacions o els poemes 
de l’apèndix d’inèdits contenen 
fragments memorables, versos, 
frases que punyen pel poder imat-
gístic o evocador; és una obra 
densa per tornar-hi amb assiduï-
tat. Per a qui li sembli que hi man-
ca una semblança biogràfica, pot 
remetre’s als articles de Núvol, de 
Bernat Puigtobella, Andreu Pérez 
Mingorance, Lluís Codinas, Car-
les Morell i d’altres, que perme-
tran acostar-se al perfil humà del 
poeta. Celebrem aquest fonamen-
tal esdeveniment editorial, que 
en una segona edició només li cal-
drà esmenar algunes errates esca-
dusseres.✒
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es tracta d’una experiència banal, 
i cal evitar-ne la lectura en estats 
de vulnerabilitat.  

Viure fora del temps 
David Castillo comenta al seu prò-
leg a La vida entredita (2005) –un 
dels millors llibres del recull−: 
“Com Ausiàs Marc, com Basho, viu 
fora del temps i és fora del temps 
on únicament sobreviu el reialme 
de la poesia”. O potser viu del tot 
dins del temps, replicaríem para-
doxalment, i el quest que deixa no 
és sinó aquesta impregnació en el 
temps mític de la infància mitjan-
çant el procediment poètic. La veu 
plora pel “paradís perdut”. Per al 
fatalista la possibilitat poètica és 
l’única aposta possible, allò que 
Luis Cernuda en deia “l’embria-
guesa dramàtica de la derrota”. I 
com diu Puig als Esbossos inèdits: 
“Perquè tot el poc que he intentat 
fer ha estat deixar-me / anar en el 
vent irreal de creure en alguna co-
sa / que em valgués a mi mateix i 
als altres, / però no hi he reeixit”. 
És l’esgarrifança que esmenten 

que el verb esperar s’ha connotat de 
manera definitiva, i qualsevol escena 
amb dos o més personatges que espe-
ren que n’arribi un altre conté la càr-
rega que aquest no arribarà mai. 
L’única cosa que arriba –sembla que 
ens vulgui explicar el text de Duras, 
que és del 1962– és la mort. “Tinc 
temps, tinc tot el temps del món”, diu 
la dona del contractista que no arri-
ba, el misteriós Michel Arc. I Duras 
sembla que li repliqui, a l’orella, que 
tothom es pensa que té tot el temps 
del món, però que el temps s’acaba. 
Sempre. “Ah, que difícil, que difícil és 
descriure aquest dolor tan senzill, un 
dolor d’amor”: la dona de Michel Arc 


