
1318 DE FEBRER DEL 2010

CULTU A

APensaments en una estació seca, de Gerald Bre-
nan (que edita 3 i 4) llegim que “l’art organitza

el món visual per a les emocions, mentre que la cièn-
cia ho fa per a l’intel·lecte”. La frase del més famós
hispanista anglès té la rotunditat dels bons aforis-
mes, i la mena de justícia distributiva –de món orde-
nat i previsible– que fa brillant una generalització. La
realitat, però, sempre ens esbarria les cartes, i avui
n’hi hauria prou de llegir el darrer recull poètic de
Magí Sunyer per apreciar l’essencial inexactitud
d’aquella màxima. Com en altres obres del poeta reu-
senc, Sirventès no és sola-
ment una organització
emotiva de la realitat, sinó
també, i sobretot, un dis-
curs intel·lectual de pri-
mer ordre sobre les po-
tencialitats de la represen-
tació artística, un tema en
el qual Sunyer, atesa la
seva múltiple col·labora-
ció amb tota mena de cre-
adors, és ja a hores d’ara
tot un especialista.

No és estrany que no hi
hagi artista plàstic que no
vulgui confiar el seu catà-
leg al poeta de Conté un
secret. En lloc de les va-
gues exegesis que solen
omplir aquestes publica-
cions, Sunyer posa la seva poesia cisellada i precisa
al servei de l’obra del pintor, escultor o ceramista
amb què ha treballat en cada cas i els resultats (que
aquest Sirventès aplega, enrere ja l’exposició res-
pectiva) és una interpretació exemplar en què els
versos han provat d’imitar, des del llenguatge ver-
bal, tot de diverses aventures del fang, del metall,
del pigment i la tinta. Entre el cal·ligrama i la sexti-
na, la seguretat expressiva de Sunyer lliura produc-
tes de tanta profunditat com la sèrie en què dialoga
amb els collages d’Antoni Torrell, inspirats en El jar-
dí de les delícies, de Hyeronimus Bosch, en la qual
trobem peces tan inquietants com una esplèndida
Conversa amb la Mort de ressons bergmanians.

L’any passat es va estrenar un enginyós thriller
de Spike Lee titulat Inside Man (que la distribuïdo-
ra va convertir aquí en Plan oculto), en què un sofis-
ticat atracament depenia d’un home que era dins
de l’edifici bancari. Potser no sigui del tot estúpid
prendre el títol metafòricament i aplicar-lo al Magí
Sunyer poeta. En la ubèrrima parcel·la de la poe-
sia d’inspiració interartística, l’autor de Sirventès és
l’home a dins, algú que parla des de l’interior de la
tela o l’escultura i ens en revela els secrets, superant
així el difícil repte de fer de la seva paraula un refe-
rent valuós per ell mateix i no, com tan sovint els
passa als poetes de l’ècfrasi, un comentari esmor-
teït i subsidiari.❋

L’editor Isidor Cònsul
va morir fa sis mesos
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etari d’expressió literària i el pur trasllat do-
cumental del fet històric s’evidencia el fet
que hi ha aquí una potent veu narrativa.

Perquè a més de joiells d’obra mestra
sorgeix una informació, molt ben encaixa-
da i distribuïda, de primera mà, tant de to-
ponímia com de memòria encara actuant.

En aquest sentit, la narració titulada Fa-
quin, la darrera abans de l’annex (pàg. 110 i
seg.) és una composició d’efecte múltiple.
Però si es vol es pot fer, per a l’anàlisi sumà-
ria, una lectura només en dos batents de la
porta principal: el del rigorós i fins i tot quo-
tidiàpresent, ielsenselímitsdelrecordidel
passat.Hihal’enllaç,queésmotivacióperal
viatge,tantdelamemòriacomdel’accióac-
tual: una “fotografia esgrogueïda” que va
trasbalsar el viatger i que l’ha dut fins a l’es-
cenari de la més fascinant llunyania. Des
d’aquest moment, des que el viatjant i nar-
rador(amoments,parla,peròplededubtes,
intrigatambellmateix)deixaelcotxealapla-
ça. Després de tot el viatge, ja a peu de foto,
l’autor,elviatjant“nosapbenbéperquèha
estat dut a aquell retorn, a aquella recerca
del record perdut. –Potser penses trobar-hi
rastres de la seva aura, o bé pagues home-
natgealestaquesesgrogueïdesdelcartipàs
de la memòria?”. Un llibre, de fet un àlbum
de fotos de la Ribagorça, fullejat, identifica
elpersonatgeimentrestantpassapel lector
un bellíssim toc –ai las!– d’un escriptor que
va amunt i avall d’Ànima de bolero.

Sí, cal plànyer la nostra literatura de cre-
acióperhaver-se-li“esquerdat lavida”(pàg.
105) (com al personatge evocat per ell a Els
Reis de França) a Isidor Cònsul. Amb tanta
estimació i l’art d’escriure, deixa una foto,
amb aquest llibre, que no empal·lidirà.❋
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sèries televisives, bars i
mobles d’IKEA. Però no fa
mandra tot això? Aquest
solipsista pensament únic
del No Logo? Què passa si
algú es compra una tauleta
a la Garriga, llegeix Ausiàs
March i Delibes? Algú a qui
no li agradin els Antònia
Font ni The wire. Que fumi,
que no tingui bici i que con-
fongui el Manu Chao amb el
Miliki. Són només idees,
que consti.

Llucia Ramis crea un go-
lem estructurat, irònic i amb
ofici. Té una veu narrativa
pròpia que, en moltes oca-
sions, enlluerna amb luci-
desa respecte de les relaci-
ons urbanes. Genera un
puzle i uns personatges que
es busquen i es perden a la
ciutat. Un dels protagonis-
tes gairebé perd la vida
quan li cau una bossa d’es-
combraries al cap. La tele

mossega carn fresca. La nar-
radora es troba enmig de
moltes vides i fora de la seva
pròpia. Hi ha un amant amb
catana, mails sense contes-
tar, unes Ray Ban amb propi-
etària, una redactora sense
programa Seny 2.0, un can-
tautor amb halitosi i un po-
bre infeliç que es fa trans-
criure els diaris privats. Tots
miren de no diluir-se. Es bus-
quen i s’eviten. S’enyoren i es
fastiguegen. Miren d’oblidar
records en el present imme-
diat. Busquen trobar un in-
terlocutor, algun secret pri-
vat, la seva intimitat. És pos-
sible que només amb el desig
de vendre’l a la tele o penjar-
ho al perfil Twitter.

Egosurfing és un Frankens-
tein que mereix lectors. Per
ambició i equilibri entre veus
i històries. Per la seva volun-
tat de voler entendre aquest
joc modern del jo perdut. La

impossibilitat de saber-se, es-
timar-se i oblidar-se a la me-
tròpoli baudelairinana.

A la llarga, funciona
D’acord, de vegades les parts
del monstre curtcircuiten.
Personatges que no funcio-
nen (n’Amadeus), interferèn-
cies televisives, retalls de do-
minicals i disfresses a la moda
(ah, aquest sado made in Cos-
mopolitan). I sí, a vegades, lle-
gim una Amélie trash, dones
desesperades, porno setinat i
massa contemporaneïtat.
Però a la llarga el llibre funci-
ona i aspira a ser alguna cosa
més que una novetat. La seva
lectura –a vegades freda com
un bisturí– et deixa intranquil,
submergit en un esplín també
baudelairià de gent que ja no
té jo privat. Si no tens Face-
book no existeixes. Si el tens,
noetsningú.Ramis. JosepPla.
Afegir o ignorar? Afegir.❋


