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Llit i llibre 

Hem descobert l’existència d’uns 
hotels particulars que hi ha a Tò-
quio, els Book and Bed. Hi trobem 
des de les clàssiques habitacions 
nínxol fins a d’altres de normals. 
També hi ha la possibilitat de llogar 
els nínxols per hores, per descansar. 
És una mena d’hotel temàtic sobre 
el llibre. Tot és ple de llibres. Les ha-
bitacions nínxol tenen l’accés a tra-
vés d’espais practicats en prestatge-
ries gegants. Les habitacions nor-
mals tenen llits fets amb somiers a 
base de llibres. Tots els hotels del 
món tenen llibres a disposició dels 
clients. La novetat dels japonesos és 
que t’ofereixen una biblioteca sen-
cera. Milers de volums en japonès i 
en anglès. Tot plegat, des de casa 
nostra, ho veus i, d’entrada, et poses 
tou i sentimental: és una mena de 
catacumba plena de llibres, una co-
va fabricada amb llibres, potser on 
tots els lletraferits voldríem ser en-
terrats. Després ho rumies una mi-
ca millor i et poses apocalíptic: no. 
Això no és bo perquè indica que, si 
més no per als japonesos, el llibre ja 
s’ha convertit en això, en alguna co-
sa especial amb la qual fer un hotel 
temàtic. Algú pot dir: és que no te-
nen espai a casa i si volen llegir amb 
calma, poden fer-ho aquí. No n’es-
tem segurs. La xarxa de biblioteques 
públiques del Japó deu ser de les 
millors del món.  

Hotels de l’amor llibresc 
Els hotels de l’amor van néixer da-
vant la impossibilitat física de les 
parelles per tenir relacions sexuals. 
A casa no hi havia espai i a més, era 
minúscula i hi havia els nens i els 
avis. Per postres, els dos cònjuges 
treballaven a dos-cents quilòmetres 
de distància. Solució? Tren bala, 
trobar-se en un punt intermedi i 
aprofitar l’hora de dinar per cardar 
a l’hotel de l’amor. Tant de bo pas-
sés el mateix amb els llibres.  

En qualsevol cas, les tarifes més 
econòmiques permeten donar-hi 
un cop d’ull sense deixar-hi un ro-
nyó: un dels nínxols entaforats en-
tre els llibres costa entre 30 i 40 eu-
ros per nit. Si s’hi vol anar a llegir 
sense dormir, te’n cobren 14. Tal 
com estan els preus, segur que 
molts hi aniran a dormir encara que 
no tinguin punyeteres ganes de lle-
gir. I sí, potser per casualitat, un 
d’aquests acabarà agafant un llibre. 
A veure si en el fons és una tàctica 
maquiavèl·lica de l’estat japonès per 
augmentar el nivell de lectura. Ja ho 
podem anar copiant.✒
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Després de Lo que 
esconde tu nombre, 

Clara Sánchez fa co-
mençar Quan arriba la 
llum a Madrid, on acaba 
de néixer el fill de la 
Sandra, el Janín. Un dia 
el va a recollir a l’esco-
la bressol i troba una 
nota que diu: “On és el 
teu amic Julián?” La 
Sandra l’ha de trobar: la 
seva vida perilla. 

Quan arriba 
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Ja ho diu el text 
que presenta el 
llibre a la solapa: 
la creació és alho-
ra exposició i en-
criptació. Tan 
bon punt és pro-

ferida la paraula poètica (pensada, 
somiada, dita i escrita), per molt di-
àfana que neixi, es fa present l’enig-
ma (l’ambigu, la polisèmia, el doble 
o triple entendre...). D’aquí el pro-
vocador oxímoron del títol. L’expe-
riència de llenguatge pot fer, de la 
mort, vida. Marc Romera, amb dots 
de bruixeria estilística i saber alquí-
mic verbal, treballa amb un llibre 
de fetilleries d’alta gamma per 
transmutar límits de sentit, com a 
bon ampliador de registres que és, 
tot sobre el canemàs d’un tam-tam 
sil·làbic acurat. La ben triada cita-
ció de José Ángel Valente que clou 
el llibre és eloqüent. Justament, la 
metàfora es manifesta construïda 

Una alba de vertigen 

al ritme del cant líquid. Lligar mú-
sica i metàfora és una de les belles 
empreses que pot excitar un poeta. 
Diguem-ne, per exemple, poeme-
tria. Maquinetes de rellotgeria −els 
poemes−, finament adobades, ple-
nes de coses (del subjecte i de l’ob-
jecte), calculades erosions a la sin-
taxi, amb consciència conceptual 
altament harmònica on els mots 
ocupen un lloc interessat (i interes-
sant), indiscutible. 

Abandonar els camins fressats 
Romera, que ha conreat tots els gè-
neres, i que sap acotar perfecta-
ment les seves diferents personae, 
es veu abocat, en un recorregut que 
ja comença a fer feix, a abandonar 
definitivament els camins fressats. 
Per afinitats literàries i compositi-
ves podria confessar que em costa 
“criticar-lo”, però alhora reconec 
que em satisfà “buidar el pap”. 
Subscric el que deia en un paratext 

de L’aigua (LaBreu Edicions, 
2009), citant els seus referents: 
“El meu cànon d’entre els vius; 
els que aporten; els que tenen un 
llenguatge propi, únic, diferent; 
els que saben que es tracta d’anar 
més enllà...” Poesia per a poetes, 
diria algú, però qui sap... no ens 
convé menystenir la capacitat 
perceptiva del lector comú. Hom 
pot començar tocant escorces i 
acabar ensumant arrels. Té 
aquesta poesia, entre d’altres, la 
virtut de la condensació, de l’en-
vasament al buit, que es desclou 
tan aviat com el lector és prou 
hàbil per obrir la llauna. Ja en el 
poema que fa d’obertura (una in-
quietant Paret) hi observem 
aquesta precisió geomètrica 
(perdó, poemètrica) on en set 
versos s’alternen tres tetra-
síl·labs amb un decasíl·lab (par-
tit en el segon i el tercer vers), un 
heptasíl·lab i un trisíl·lab, en pro-
gressió descendent; les rimes as-
sonants, ben posades, permeten 
que “veu” i “arrel” sonin quasi 
consonants. Són els efectes de 
calibrar els recursos i d’adonar-
se que les recurrències formals 
de la tradició hi són per ser 
transgredides, dirigint-se cap a 
una manipulació imaginativa de 
la fluència verbal, jugant amb 
noves propostes de disposició de 
les formes fixades. I quant al 
fons, si és que és destriable, ja 
som en el terreny del desplaça-
ment semàntic, on els predicats 
acompanyen el subjecte inespe-
rat. El recull l’inicia, dèiem, una 
Paret, i es clou amb un Comen-
çar. L’espai d’una ressenya no 
ens permet comentar detingu-
dament tot allò que suscita Neu 
negra, però sí que caldria aturar-
se en el poema Compressió, on 
trobarem tota una poètica nova, 
que pretén anar més enllà del re-
alisme (“Ni dibuixar”), de Ma-
llarmé i epígons (“Ni símbols”), 
dels filosofemes (“Ni abstracci-
ons”): “Només desfer-se al mar-
ge / on l’emoció es compacta”. I 
eixamplar els recursos de l’ex-
pressió en vers és, de sempre, 
una noble tasca. Inventar o re-
combinar llengua i estil amb els 
mots tan gastats de la tribu.✒
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“Malgrat que els divuit 
poetes que trobareu 

al llibre són morts pre-
maturament, aquest no 
és un llibre sobre la mort 
sinó una lliçó de vida”, 
escriu David Castillo. 
L’antologia recupera la 
poesia underground dels 
anys 70 a partir de divuit 
noms, entre els quals hi 
ha Jordi Pope, Sebastià 
Roure i Carlos Iguana.

Poesia con-
tracultura... 
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Quan s’adona que els 
miralls no li perme-

ten veure’s amb totes les 
seves capacitats, l’Eva 
descobreix la seva mira-
da interior i comença 
una cadena de consells 
per ajudar moltes altres 
dones a veure’s millor. 
Lienas presenta deu pas-
sos que permetran que 
els lectors descobreixin 
el seu tresor amagat.

Un tresor 
amagat 
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