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iuen que la poesia és el camp
literari més despullat que
existeix, cosa que afavoreix la

pràctica de mostrar l’ànima sense vels
ni gaires colors que l’emmascarin. Els
poetes tenen la virtut d’agafar la vida i
convertir-la en material literari, i donar-
li de passada una bellesa (o una crue-
sa) afegida que potser no té la literatu-
ra del jo entesa com una presentació
directa dels fets de cada dia. Donant
per bona aquesta teoria, si anem en-
trant a Sense invitació veurem una dis-
posició arquitectònica i formal que,
efectivament, ens fa pensar d’entrada
que ens trobem davant d’un llibre de
poemes curts, quasi aforismes, en al-
guns casos. Ara bé, la lectura més de-
tallada del llibre ens porta cap a ca-
mins ben diferents.

Villatoro aconsegueix un llibre sin-
gular i magnètic, una d’aquelles peces
poc habituals que tenen la capacitat
de circular com un funambulista ex-
pert en sòlid equilibri entre diversos
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an passat exactament 23
anys des del darrer poemari
de Vicenç Villatoro, Carto-

grafies (1988). No és que Villatoro
hagués abandonat la lírica, sinó que
els seus dots de poeta els havia des-
plaçat principalment cap al món de
la narrativa i del memorialisme. Però
ara, amb Sense invitació, en la bella i
acurada edició de Proa, el nostre au-
tor ha tornat a la poesia i ha tornat a
col·locar la poesia al centre de la se-
va ja extensa obra per una necessitat
interior que els altres gèneres no co-
brien. No hem de considerar Sense
invitació una obra marginal o resi-
dual, sinó una creació major dins la
producció de l’autor i dins la poesia
catalana contemporània.

El nou recull de Villatoro és un ex-
tens aplec de 166 poemes breus de
caràcter epigramàtic, dividit en sis
seccions monogràfiques: l’autore-
trat; les relacions amoroses; el dolor,
la malaltia i la mort; la política i la his-
tòria; la voluntat testamentària, la
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gèneres. En aquest cas, sota aquesta
aparença subtil de poesia, s’amaga un
poderós artefacte amb essències de
dietari, obra d’un autoproclamat im-
postor que s’ha colat sense invitació
en aquesta cerimònia plena d’estra-
ngers, a la darrera fila, mirant de pas-
sar desapercebuts i de capturar els
detalls mínims d’aquest temps que
passa.

Moure’s entre gèneres, traçant
fronteres diferents i difuminant-ne els
límits i les extensions concretes, acaba
sent sempre una acumulació gens
controlable de perills. El més temut i
evident és no aconseguir l’objectiu, no
trobar el camí que marca la diferència,
i no en el sentit de desmarcar-se de
tot i d’acabar sent el més original i el
més innovador, sinó més aviat en la
tasca regular, constant i silenciosa
d’instal·lar-se en l’ànima del receptor i
niar-hi. I en aquest sentit Sense invita-
ció, tot i que en té moltes altres, admet
dues lectures complementàries: la

supervivència i la vida futura. I a par-
tir d’aquests eixos vertebradors hi
entra en joc una nombrosa sèrie de
temes addicionals com ara el pas del
temps, l’alteritat, la destrucció, el
perdó, el sentit de culpa, la por, la
raó, la falta de fe, l’engany, la família,
la literatura, els viatges, els somnis,
les expectatives, el vitalisme, la soli-
tud, el silenci, la justícia...

El llibre ha tingut un llarg període
de gestació de set anys d’indagació,
reflexió, escriptura, correcció i mun-
tatge. Per aquest motiu Sense invita-
ció és un llibre tens, dens i sòlid en
què no sobra ni falta res. És un llibre
fort i arriscat per tot el que té d’au-
tenticitat, sinceritat, veritat, tendre-
sa, humanitat, duresa, saviesa, iro-
nia, sàtira, vitalitat, dramatisme, con-
tradicció i paradoxa. I també és un
llibre d’una gran bellesa, una bellesa
emocionant i tallant alhora.

Des d’un punt de vista més for-
mal, Sense invitació és la convergèn-
cia intel·ligentíssima de tres gèneres

diferents: l’epigrama, el dietari i l’au-
tobiografia. De l’epigrama el poeta
ha agafat la concentració expressiva,
la memorabilitat, la càrrega de co-
neixement vital i moral, i la incisivitat.
Del dietari ha agafat l’impacte de la
fragmentació i la immediatesa. I, fi-
nalment, de l’autobiografia ha agafat
la voluntat i la necessitat de construir
la pròpia identitat per mirar de trobar
una significació global a la seva exis-
tència, per molt inestable i insegura
que sigui. En aquest sentit, l’autor ha
sabut fer una tria impecable de re-
cords, experiències, impressions i
pensaments que tenen un alt valor
simbòlic i representatiu que permet
reconstruir i fixar la seva trajectòria
vital. Ara bé, tot i que el nostre poeta
treballa amb els materials inflamato-
ris del memorialisme, sempre exer-
ceix un subtil sentit de control i equi-
libri que no li permet caure en el pa-
rany del narcisisme, la vanitat, l’auto-
compassió o el tremendisme. Un
gran, gran poemari. ❋

d’anar poema per poema i descobrir-
hi idees brillants, imaginatives, les de la
guspira que salta, que estarien més a
la vora d’aquesta condició aforística
(“El temps només ens val / perquè
s’escapa. / Si no ens moríssim / no
ens caldrien rellotges”). També ens
assalten frases d’una tristesa profun-
da i devastadora, (“Se’m fa estrany de
pensar que quan t’abraço / també ho
abraço. / És tu i és a dins teu. / Un
tros de tu que lluita contra tu. / És a
dir, contra nosaltres”).

El segon nivell de lectura seria el
global, el que permet sobrevolar el
conjunt del llibre i assimilar-lo com un
tot únic que no admet ni la fugida ni la
renúncia. Plantejar la lectura com un
camí que ens porta un fragment de vi-
da, amb les alegries, les penes, els èx-
its, les derrotes i les contradiccions, i
també una manera de narrar-la que
enganxa, una mostra impecable de la
literatura del jo presentada en un for-
mat gens corrent. ❋

rosa poètica, narrativa il·lustrada, conte fan-
tàstic, realisme màgic..., una mica de tot és el
que hi ha en aquest relat que consolida l’auto-

ra Maria Espluga (Barcelona, 1968) com una narrado-
ra a tenir en compte, al marge de la seva llarga trajec-
tòria com a il·lustradora, amb més de cent llibres en
els quals ha col·laborat amb els seus dibuixos.

És precisament la part il·lustrada per ella mateixa
un dels atractius d’aquesta publicació. En coincidir
l’autoria escrita i il·lustrada, la conjunció de text i làmi-
nes no presenta cap distorsió fins al punt que un no
sap ben bé què ha estat primer, si el text o les il·lustra-
cions. Caricatures molt en la línia personal de l’autora,
primers plans de retrats de gran expressivitat i una
mirada no exempta de fantasia per ablanir l’origen del
realisme de la trama.

Escriu de la mateixa manera una il·lustradora que
una autora que només s’entén amb les lletres? No hi
ha, en cada frase, cada expressió, cada passatge, ca-
da capítol, una major representació literària del que
bull en imatges en el seu
imaginari?

Em sembla veure-hi
aquesta fusió, en la histò-
ria d’aquest personatge
que Maria Espluga –per
als coneguts, continuado-
ra en l’art del llibre il·lus-
trat de la seva mare, la ve-
terana il·lustradora Carme
Solé Vendrell– s’ha inven-
tat amb el desig que entri
al rebost dels petits lec-
tors i hi deixi empremta
que perduri.

Antònia Purpurina
–cognom de ficció de res-
sonàncies gràfiques que
delata també la doble au-
toria– és un personatge
que té tots els ingredients per penetrar en el record
dels primers lectors i quedar-s’hi. Per diferents raons:
perquè l’autora Maria Espluga no ha pretès escriure
un conte per acontentar el lector amb un simple pas-
satemps sinó un conte que no li ho posi fàcil i que al fi-
nal de la lectura el faci raonar sobre el que ha llegit i,
de passada, s’ha imaginat. I, si no, a veure qui sap ex-
plicar com es justifica que un nas corrent i normal
com el de la tal Antònia Purpurina canviï de colors,
vermell, marró, verd o porpra, i creixi i es desplegui i
s’obri com una immensa flor?

En aquest sentit, Antònia Purpurina és un conte i un
personatge que toca, ni que sigui amb la punta dels
dits de la imaginació, aquell llunyà senyor Sommer de
Patrick Süskind, novel·la que, al cap del temps, ha
acabat reeditant-se precisament per a lectors joves.

Si el jurat d’un premi ho té sempre difícil, en aques-
ta ocasió, atorgant-li el guardó de la modalitat infantil
Barcanova –en diuen segon premi però millor no inci-
dir en el desencert d’aquestes bases– sembla que no
es va deixar temptar per propostes enlluernadores, a
la moda i ensucrades, sinó que va saber copsar més
el que hi ha darrere d’Antònia Purpurina que el que
aparentment només s’hi podria detectar en una pri-
mera lectura.

Editat inicialment en una col·lecció en rústica, sor-
tosament en color, el conte es mereix una edició en
cartoné, si es dóna el cas i les circumstàncies ho per-
meten, fent créixer cadascuna de les làmines –un dels
treballs més complets fins ara com a il·lustradora de
l’autora– i reforçant-les amb el text literari. ❋
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