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“És una cosa es-
tranya, una cria-
tura”: en redac-
tar la frase, i la 
resta de frases 
d’aquest llibre, 
que és una petita 

joia, Manuel de Pedrolo revivia la 
fascinació de la infància –i la de la 
naturalesa humana quan encara és 
còmica i no pas tràgica– gràcies al 
naixement de la seva filla Adelais, el 
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PERFIL 1952. Una cosa estranya que ens po-
sa un mirall davant dels nassos: els 
“oh!” d’admiració del nadó, els seus 
instints animals i la reproducció 
que fa d’alguns gestos dels grans... 
L’obra –nouvelle i dietari alhora– 
en va plena, d’aquestes raons. I Pe-
drolo té la virtut de representar-les 
amb una prosa neta, sense afectaci-
ons, feta d’oracions curtes, mine-
rals. Es tracta d’un inèdit que, en 
l’any del centenari de l’escriptor, i 
gràcies al nas de la gent de Comane-
gra, ha vist finalment la llum. Jor-
di Puig, l’editor, afirma a la nota fi-
nal que el text era més gruixut; pe-
rò ha quedat en una mida més con-
tinguda, que, si de cas, deixarà el 
lector amb ganes de més teca. 

“Al pare li ha vingut la humorada 
d’omplir unes quartilles que només 
parlin de la filla”, es justifica l’autor, 
que ho narra tot en tercera persona. 
L’original estava en mans d’Adelais 
de Pedrolo, i el fet d’haver-lo resca-
tat constitueix una grata notícia. 
Perquè el text té l’encant de la lite-
ratura –fictícia o no– basada en les 
grans descobertes, que molt sovint 
són les que es produeixen en una 
edat molt tendra, en l’àmbit fami-
liar i en la més estricta quotidiani-
tat. A boca de canó, em venen al cap 
textos com El poni roig, de John 
Steinbeck; Una temporada a Venè-
cia, de WØodzimierz Odojewski, o 
Els ulls, de Guillem Viladot, per ci-
tar-ne només tres.  

El descobriment de la pròpia 
identitat quan planten un mirall 
–espill, en diu Pedrolo– davant la 
nena, i aquesta se sap –en reconèi-
xer-s’hi, reflectida– una personeta 
diferenciada de les altres. O quan 
se sent un dring de no res en ficar-
li una cullereta a la boca, i la mare 
sospita que li surt la primera dent, 

i aleshores tota la família es dispo-
sa a tocar la geniva per certificar 
aquella flor primerenca de la den-
tició. Una nena, únic fill de la pa-
rella, voltada de família: l’infant 
dels grans. L’anècdota que es torna 
lliçó universal! 

La tristesa del pas dels trens 
Insisteixo que la prosa és d’una gran 
claredat, sense mica d’impostació. 
Algunes expressions, certament, 
són fruit de l’estil pedrolià: “la tes-
ta”, “l’autumne”, “s’ou la remor”, 
“qualques masies”... Però no enfar-
feguen gens el relat (i un àdhuc, de 
tant en tant, tampoc no fa cap mal). 
Unes cançons populars catalanes 
que la mare canta a la seva filla con-
viuen amb referències poètiques 
cultes a autors com Paul Valéry, 
Gertrude Stein o Josep Carner. El 
“petit verm” de la criatura se’ns hi 
mostra vivíssim: fent les primeres 
passes, empaitant mosques... Tot el 
llibre és una delícia! Però si hagués 
de triar-ne només unes quantes pà-
gines serien les de l’evocació de la 
infantesa de l’autor, quan visitava 
l’Aranyó, el castell familiar on s’hos-
tatjava amb els seus pares. “L’es-
guard de l’infant es quedava perdut 
durant llarga estona en els breus 
punts lluminosos, admirat i emba-
sardit”, escriu, tot referint-se al cel 
estrellat de la Segarra.  

I tantes consideracions valuo-
ses: “Hi havia sempre quelcom de 
trist en el pas dels trens”, pensa la 
mare, recordant-se del temps que 
ella també era un infant, tancada 
en el pis de ciutat, amb un pare in-
quisidor que no la deixava sortir 
a jugar al carrer. O, abans, “les co-
ses abandonades encisen els artis-
tes i els infants”. Literatura amb 
majúscules!✒

EL NEN FA 
LES 
PRIMERES 
PASSES, 
EMPAITA 
MOSQUES... 
EL LLIBRE 
INÈDIT DE 
PEDROLO ÉS 
UNA DELÍCIA

JORDI 
LLAVINA

INFANT  
DELS GRANS 
MANUEL DE 
PEDROLO 
COMANEGRA 
152 PÀG. / 18 €

ARA

Fa pocs dies un 
adalil de les nos-
tres lletres, d’edat 
provecta, en un 
col·loqui privat et-
zibava improperis 
contra la poesia; sí, 

la poesia en general, i la quantitat de 
poesia que es publica actualment al 
nostre país, que li sembla que és víc-
tima d’una epidèmia d’incontinència 
ferotge. No sé si amb arguments prou 
ferms vaig intentar convènce’l que la 
proliferació no era, en si mateixa, co-
sa reprovable. En tot cas el problema, 
li rebatia, és que no tenim prou capa-
citat d’absorció crítica ni un sistema 
prou sofisticat per encabir, repartir i 
digerir-ho tot, cada cosa en el lloc que 
li pertoca. És clar que el temps endre-
ça, esborra o consagra tot allò que ha 

Algues i lluna
sortit a la llum, però de moment pot 
succeir que els arbres no deixin veu-
re el bosc. Després de la discussió, o 
més aviat durant l’estona que s’esde-
venia, jo tenia en ment aquests memo-
rables Corpuscles. La poesia de M. Do-
lors Coll Magrí, naturalment, pertany 
al seu temps i al seu context, però al-
hora diria que és filla de l’etern i dels 
corrents més pregons de la llengua i, 
amb aquesta, dels pensaments i senti-
ments que configuren l’essència de la 
condició humana. Que potser Coll és 
una sibil·la, una mitjancera d’aquestes 
forces terrals que mou una inspiració 
superior? Potser sí. El fet és que els de 
Godall, que tenen un particular instint 
per trobar poetes especials, aporten 
aquí, amb un segon recull de Coll Ma-
grí, una molt valuosa aposta per tot 
allò –que és potser migrat– que del 

d’aquesta exploració inspirada. Par-
la de la mort? Del conglomerat moral 
que esclata en la condició mortal, que 
s’estintola com pot entre el bé i el 
mal? Segurament sí, però el que fas-
cina és aquesta veu acurada, densa i 
lluminosa, que va deixant xifrats 
aquests corpuscles. De l’àmbit pro-
per no sabríem trobar-li consonànci-
es (potser Arnau Orobitg?). De l’àm-
bit global, René Char. El salt filosò-
fic és inevitable, però no imprescin-
dible, perquè no aporta res que ja no 
hi sigui abans en exactesa lírica. I, de 
sobte, ecos simbolistes d’exuberàn-
cia metafòrica inusitada: “A la vora 
gruny el corrent fluvial / concorde 
amb aquest ocàs d’iris felí”. Coll Ma-
grí conté un doll inestroncable, no 
pel que pugui encara fer, sinó pel que 
ja ha fet.✒
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present poètic que plany el nostre sa-
vi està destinat a perdurar. En el poe-
ma X de l’obra anterior (Rostoll, 2014) 
ja es prefigurava el títol actual: “Re-
passaves els rosers i en el lloc de la ro-
sa mústia / hi deixaves un futur, possi-
bilitats. / Corpuscles de la llum”. 
Aquests corpuscles que obrien pas a 
les possibilitats de futur, dels quals els 
d’ara són plena confirmació. La magis-
tral suite Pantera negra quasi clou el 
llibre amb accents luxuriants i d’una 
bellesa punyent. Els Fenòmens astrals 
amb què obre l’obra són definitius: “A 
mesura que clareja / s’aprenen mane-
res d’entendre’s amb el dolor”. 

La irradiació que duu la paraula 
perfeta és tal vegada la llum que se 
cerca des de la nit de l’ànima. El pun-
teig de les cordes de l’arpa eòlica de 
Coll Magrí no fa sinó reblar el clau 


