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No sé si volgudament o no, 
Ponç Pons, a l’inclassifica-
ble El rastre blau de les for-

migues (Quaderns Crema), un 
passeig pel seu petit gran món me-
norquí de llibres, gallines i moi-
xos, d’ullastres, música, cinema i 
pensaments conreats amb lenti-
tud, sols un cop repeteix una fra-
se: “Com els arbres per les fulles, 
jo respir per les paraules”. És pre-
cisament aquesta respiració pau-
sada, profunda, carregada de l’ai-
re fresc del seu racó secret de sa 
Figuera Verda, aquesta respiració 
bastida amb mil lectures, aques-
ta manera de ser al món que ell ha 
batejat com a escriviure o filoso-
vida, el que podem llegir en aquest 
quadern poètic sense poesies. 

Ponç Pons és una mena de Mon-
taigne menorquí, que es debat en-
tre ser ell i ser al món. En lloc de 
retirar-se al castell, s’ha fet una 
barraca al camp. A més dels clàs-
sics grecollatins, es fa acompa-
nyar dels grans autors moderns i 
contemporanis. En lloc de gastar 
escepticisme, s’estima més esti-
mar. En lloc de fer política com el 
senyor del Perigord, fa classes. Pe-
rò són el mateix: dos homes que 
s’assagen escrivint, que es cons-
trueixen paraula a paraula, frase a 
frase, i que porten la seva obsessió 
amb elegància i tranquil·litat d’es-
perit, amb admirable sentit comú, 
amb una passió callada i constant. 

Escolteu la veu lliure, irònica i 
sàvia d’aquest illòman enamorat 
de les paraules, de la natura i la hu-

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

manitat: “A través del forat de la 
capa d’ozó, veig Déu que emigra”, 
“La tramuntana s’ha endut tots 
els versos del poema”, “Crisi. Hi 
ha persones que viuen només amb 
vuit-centes paraules”, “Tanta pas-
sió per acabar sent cendra”, “Visc 
en el meu interior. Escric a la in-
tempèrie”, “Tenir principis no as-
segura cap bon final”, “La meva 
feina és ensenyar; la meva vocació, 
aprendre”, “La passió per la savi-
esa du a la saviesa de la passió”, 
“Es pot acabar odiant la pàtria de 
tant estimar-la?”, “Vivim per es-

criure versos que donin sentit al 
viure”, “La dignitat es pot vendre, 
però no es pot comprar”, “Una bo-
na lectura és un massatge al cer-
vell”, “El millor lloc del món és un 
bon llibre”, “La literatura és una 
casa de cites”, “Tothom troba 
comprensibles els seus pecats in-
confessables”, “Els pactes amb el 
diable no són de fiar”, “Crec que a 
part de ser un monosíl·lab, Déu és 
un pseudònim”, “Els enemics 
(quina paraula més lletja!) són un 
encant. No et fallen mai”, “El buit 
pesa molt”, “Som allò que creiem i 
hi ha persones que no creuen en 
res”, “La bondat ens farà lliures”. 

Això només és un tast. Em sem-
bla que no tindreu més remei que 
devorar el llibre sencer.✒

“VIVIM PER ESCRIURE 
VERSOS QUE DONIN 
SENTIT AL VIURE” 

Un home que 
respira per  
les paraules
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Neil Gaiman torna a despertar 
els somnis de Morfeu 

La nostàlgia és un dels pilars de la 
indústria del còmic. No és es-
trany, per tant, que alguns edi-

tors facin més caixa amb les reedici-
ons que amb les novetats. La majoria 
d’autors, però, són renitents a revisi-
tar les seves obres mestres per evitar 
ser encasellats, malgrat els precs dels 
lectors per ressuscitar els ídols del 
passat. Per això va ser una sorpresa 
l’anunci que Neil Gaiman celebraria 
el 25è aniversari de Sandman amb 
una minisèrie. De seguida, però, van 
aparèixer els recels d’alguns popes 
comiquers que defensaven que era 
impossible afegir alguna cosa a una 
obra que comprèn 10 volums i que 
suma més de 2.000 pàgines. Doncs 
repte superat, perquè Gaiman va sa-
ber trobar l’escletxa narrativa per re-
cuperar Morfeu del limbe amb una 
preqüela que ha estat –com ja s’espe-

rava– un gran èxit de vendes i que, a 
més, no ha decebut ni els neòfits ni 
els seus lectors de tota la vida. Així, 
l’escriptor va localitzar en el primer 
número de la sèrie –publicat l’any 
1989– la vinyeta perfecta que li per-
metia ara explicar els successos pre-
vis a la captura de Morfeu per part de 
l’ocultista Roderick Burguess. L’únic 
retret que se li pot fer a aquesta re-
presa és la tria d’un dibuixant –el 
pretensiós J.H. Williams III– que a 
força de barroquisme acaba obstru-
int la lírica de l’escriptura de Gai-
man. Però en qualsevol cas és un mal 
menor que no entela gens el retorn 
d’un clàssic.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’analfabeta que va... 
JJONAS JONASSON 
La Campana 

398 pàgines i 19,95 €           1/13 
 
[ 2 ] Barbablava 
AMELIE NOTHOMB 

Anagrama 
144 pàgines i 14,90 € -/17 
 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €               6/88 
 
[ 4 ] L’altra 
MARTA ROJALS 
RBA - La Magrana 

332 pàgines i 18 €                2/19 
 
[ 5 ] Desig de xocolata 
CARE SANTOS 
Planeta 

432 pàgines i 21 €                3/12

[ 1 ] Els set pecats... 
SANTIAGO VIDAL 
Ara Llibres 

224 pàgines i 17,90 €           -/16 
 
[ 2 ] Les ulleres de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Rosa dels Vents 

320 pàgines i 15,90 €           1/11 
 
[ 3 ] Si Beethoven pogués... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

224 pàgines i 18,90 €          2/12 
 
[ 4 ] Tranquils i atents... 
ELINE SNEL 
Kairos 

152 pàgines i 19,50 €          7/50 
 
[ 5 ] La frontera invisible
KILIAN JORNET 
Ara Llibres 

216 pàgines i 18,90 €         6/30

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Capricho 
JOHN FOWLES 
El Aleph 

448 pàgines i 23 €                   -/1 
 
[ 2 ] Las tres bodas de...  
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

768 pàgines i 22,90 €         4/13 
 
[ 3 ] Bajo la misma estrella 
JOHN GREEN 
Nube de Tinta 

304 pàgines i 12,95 €         5/28 
 
[ 4 ] La mirada de los... 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 

448 pàgines i 20 €                 6/6 
 
[ 5 ] La analfabeta que... 
JONAS JONASSON 
Maeva 

416 pàgines i 19 €                 3/13

[ 1 ] A Dios rogando 
LUCÍA CARAM 
Plataforma 

270 pàgines i 18 €                 -/17 
 
[ 2 ] Las gafas de la... 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 

320 pàgines i 15,90 €           1/11 
 
[ 3 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €         2/30 
 
[ 4] Qué hacer cuando en... 
PAULA BONET 
Lunwerg 

200 pàgines i 19,95 €          8/13 
 
[ 5 ] La sociedad del... 
BYUNG-CHUL HAN 
Herder 

80 pàgines i 12,50 €            7/75


