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“A ‘Llefre de tu’ hi ha
urgència i antirealitat”
“El llenguatge neix de l’absència”,
llegim a Llefre de tu. Tot el llibre és
un immens esforç de rememoració
per part del narrador, que a través
de les paraules s’esforça per re-
construir, homenatjar i reconfigu-
rar la seva relació amb Aràlia, que
s’esfuma al primer capítol.
El que més m’agrada del meu perso-
natge, el Recordador, és que tot
l’afecta. És tan hiperestèsic! Me
l’imagino com un sismògraf exactís-
sim: qualsevol moviment el conver-
teix en un esperit tremolós. A Llefre
de tu hi ha urgència i antirealitat: no
em podran dir que he fet un text re-
alista-socialista.

Hi ha treballat cinc anys.
La meva és una feina de caçador
lent. Construeixo el material, el ta-
llo, hi afegeixo cites... Fa un parell
d’anys, el llibre tenia el doble d’ex-
tensió que ara. El material era ex-
cessiu: en molts moments em deixa-
va emportar per la narrativitat, i he

fet un esforç per anar-la extirpant.
En el procés de creació he tingut la
sort de trobar l’editora Maria Bohi-
gas, que s’ha convertit en el mirall
de la meva obra. Ella m’ha ajudat a
veure el que jo no podia veure, an-
gles morts i desenfocaments. Ha es-
tat un plaer treballar amb la Maria:
ara mateix hi ha molt pocs editors, a
la literatura catalana, i també pocs
escriptors que es deixin editar.

En el colofó del llibre hi podem lle-
gir que Llefre de tu ha estat el set-
zè títol.
M’ha costat molt trobar-lo. M’agra-
da que els títols siguin molt polifò-
nics. Escollint la paraula llefre –que
es diu d’algú golut, però també lli-
mós i greixós– li he donat una nova
vida. A més d’enlluernar, és una pa-
raula que defineix molt bé els estats
del Recordador.

Les fluctuacions anímiques
d’aquest narrador hipersensible

‘Llefre de tu’ (Club Editor), el nou llibre de Biel Mesquida, és una explosió sensorial
i reflexiva. Un experiment lúdic, però carregat de referències. Proses curtes i versos:
un esclat de vida confegit per un narrador que recorda des d’un jardí tancat.

Escriptor
Biel Mesquida

queden matisades, condensades i
fins i tot ironitzades a través d’una
quantitat imponent de citacions,
que encapçalen cada fragment, que
formen part del mateix text o que
fins i tot hi estan amagades.
El teixit de citacions fa tots els pa-
pers de l’auca. A L’adolescent de sal,
el meu primer llibre, això ja hi era,
però aquí les fletxes disparen molt
més a ferir. Les citacions tenen fun-
cions d’epifania, de sarcasme i de
camuflatge, tot això inserit en un
text evanescent.

L’evanescència es fa present a par-
tir de la fugida de la narrativitat,
però també a través dels moments
que desperten l’escriguera del Re-
cordador. Hi ha moltes passejades,
viatges i l’observació d’habitacions
i indrets de la casa on viu. És en un
estat de relaxació activa –el con-
cepte d’otium llatí– quan aquest
personatge és capaç de reconstru-
ir el seu món amb la paraula.

El text té un afany de perdurar, pe-
rò el personatge escriu sobre el que
és més oximorònic: la fugacitat, el
fum, la inconsistència. Estructures
verbals desestructurants, que sem-
blen efímeres, llampants i clares, i
que a partir de l’excés et mostren
grans espais d’ombra. Els paisatges
desbordants que s’hi descriuen aca-
ben revelant els soterranis dels
nostres temps, bàrbars, salvatges,
cruels i plens de crisis de valors. La
passejada és la demoració, aquesta
mirada a allò que no veu ningú. És
la possibilitat d’un pensament pro-
pi. El saber del sabor de les coses,
una lentitud que et fa observar me-
lodies de tota la natura: a Llefre de
tu deixo parlar la terra, la botànica,
la zoologia, tot allò que els éssers
humans hem deixat d’escoltar. El
Recordador es dedica a desxifrar, a
desencriptar i desentranyar totes
aquestes parles. També són les se-
ves deus de creació i de salvament.

L’aliat omnipresent del Recorda-
dor al llarg de tot el llibre és l’art:
pictòric, literari, musical, cinema-
togràfic i escultòric. Llefre de tu és
un llibre d’esperes, però expressa-
des amb esperit chic.
Fujo de la realitat de la literatura
d’avui. Hi ha tres referents cinema-
togràfics que hi veig reflectits, a
Llefre de tu: hi ha la Maria Antonie-
ta de Sofia Coppola (la sang de la
monarquia rega el blat, i la revolu-
ció beu d’aquest blat: la burgesia
intentarà copiar les formes de no-
blesa de l’Antic Règim); també hi
ha l’univers de la Marguerite Duras
de Son nom de Venise dans Calcut-
ta désert (personatges en un casa-
lot de gran estètica: pateixen, pe-
rò no saben per què, hi ha una gran
incomunicació entre ells), i per
acabar, també hi ha l’Alain Resnais
de L’année dernière à Marienbad
(una càmera que fa un tràveling
immens per un hotel balneàric, ple
de personatges que es mouen com
si ballessin). Resnais, Duras i Cop-
pola són tres creadors de zones i
èpoques diferents que aconseguei-
xen obres d’art que em fan molta
escriguera.

De la mateixa manera que en les
tres pel·lícules, el món recreat a
Llefre de tu sembla un oasi.
És un jardí tancat, una espècie de
bolla a través de la qual es pot veu-
re el món molt millor. En llibres de
contes com Els detalls del món i
Acrollam em referia a l’actualitat –a
la notícia– d’una manera frontal.
Aquí m’he volgut apropar a una
concepció més faulkneriana de
l’escriptura: William Faulkner de-
ia que l’escriptor fa feina damunt
un espai tan petit com un segell,
però s’ha d’anar cap endins, exca-
var sense parar. Aquesta és la fei-
na del Recordador.✒
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“AQUEST
LLIBRE ÉS
UN JARDÍ
TANCAT,
UNA
ESPÈCIE
DE BOLLA
A TRAVÉS
DE LA
QUAL
ES POT
VEURE EL
MÓN MOLT
MILLOR”


