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l tercer llibre de Ricard Garcia aprofundeix la lí-
nia iniciada amb l’anterior, l’excel·lent De secre-
ta vida (2008). Això es veu en l’alternança en-

tre el poema i el poema en prosa. Si de cas, El llibre
que llegies amplia el ventall temàtic respecte de l’es-
mentat. Potser és una obra més dinàmica. I així, la co-
mencem a llegir i ens fa l’efecte de trobar-nos amb un
personatge que esdevé notari de la intempèrie i el si-
lenci. Algú que té una cura especial a registrar el dar-
rer instant de llum del vespre, la claror moridora; i que
ho fa amb l’ànim compassiu amb què l’últim raig del
dia del poema Pietat, de Josep Carner, s’ocupava de
daurar una fulla que estava a punt de caure de l’arbre.
La mirada de Garcia se’ns revela sempre amb una ex-
trema delicadesa, atenta a copsar “el silenci quiet de
cada fulla de cada arbre”. Dic bé: la mirada copsa el
silenci, de la mateixa manera que és capaç de desco-
brir com es descarna un carrer o un paisatge, o d’en-
tendre i assumir, en una nit de neu, “que siguin fets de
despulles, els records”.

Les dues primeres
parts reflexionen sobre la
intempèrie i una certa
desemparança. La pluja
s’hi fa sentir, i posa en
marxa els ressorts de
l’evocació: “la pluja mulla
cada racó de la memòria”.
He escrit desemparança.
Alguns versos ens la fan
avinent d’una manera me-
morable: “com el furgó de
cua t’esmunys en el no-
res, / mentre, amb el pes
de la por a les cames, / et
colgues sota els llençols
estripats de la nit”. Per al-
tra banda, aquesta poesia,
sempre tan a prop de la
terra i dels seus cicles na-
turals, de vegades recorda la lírica oriental i la pràctica
de la meditació. Això de viure... expressa un desig de
desésser, com també ho fa Quietud mineral: “Ja no
pensaves les paraules, no les havies de menester.” En
definitiva, “oblidar-se de viure”, com proposava en un
poema del llibre anterior.

La memòria, com un guant capgirat
La memòria, o el seu revers, torna a aparèixer en el
magnífic Desmemòria, el final del qual no em sé estar
de citar, per la seva bellesa: “aquest sentiment que de
la memòria te’n queda només un guant capgirat i amb
les puntes dels dits gastades”. L’extrema –i commo-
vedora– concreció d’alguns poemes de Garcia es
desenvolupa, amb més propietat, en la tercera part
–més estival, més joiosa–. Si en les dues anteriors pe-
saven la tardor i l’hivern (“un temps d’olors i gustos
més pastosos”, ens diu el poeta hortonenc de la pri-
mera; Valentí Puig va escriure que, a la tardor, “can-
vien –més denses i sucoses– les cartes dels restau-
rants”), ara és més aviat l’estiu, el protagonista.
L’agost hi treu el cap: “llavors potser el temps fluirà,
com el cor de les figues, carnós i dolç”.

La precisió –i la concreció– del vers de Garcia no
ens abandona mai: ja sigui per descriure una pela de
taronja que es crema en una estufa tot perfumant una
habitació, ja sigui per recordar el gust d’un tomàquet
o la resolució de l’hortolà que, càvec en mà, un peu en
un solc i l’altre peu en un altre, canvia el curs de les ai-
gües. Un llibre que té la poderosa virtut de fer compa-
nyia al lector. ❋
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ade des surrealistes, en què es dó-
na la veu a Antonin Artaud, en el
seu moment més exaltat, tot just
l’autora el va conèixer.

D’altres contes són narrats per
l’alter ego de Nin, com ara Dins
d’una campana de vidre, en què es
tracta de fer reviure una casa de
Louvicennes, on justament Nin va
viure amb el seu marit, la seva ma-
re i els seus dos germans l’hivern
del 1931. La casa flotant, que ens
parla dels habitatges dins del Sena.
A la nit, la barcassa viatja en som-
nis fins allà on el riu s’arrupeix en
meandres, i la imaginació s’allibera
de les servituds que a Nin li pesa-
ven en la vigília. I Naixement, en
què la narradora ens explica, de
manera turbulenta i grotesca, el
seu avortament (tal com Nin ho as-
senyala al primer volum dels diaris,
en una entrada d’agost del 1934).
El menyspreu de les infermeres i
els metges no pot arribar mai a jux-
taposar-se amb les sensacions in-
ternes.

Els contes més interessants
Més interessants són els contes
L’hora del parrac (ple d’intuïcions
sobre la cultura del reciclatge, real-
ment pintoresca i afrosa en aquell
inici del segle XX) i La ratolineta,
una altra peça amb base autobio-
gràfica, que tracta d’una criada que

va conèixer Nin. És un conte que
no es pot ben bé parlar d’humorís-
tic; la traducció, en tot cas, n’ha sa-
but mantenir la mirada còmplice i
irònica. No arribem a saber fins on
arriba l’embadaliment de la dona i
on comença un món interior pre-
servat.

Els qui han conegut Nin per mit-
jà dels diaris han de llegir els contes
Als carrers del meu laberint i El la-
berint, en què un passeig pel barri
de cada dia, ple d’encaboriaments,
pot fer-te saltar fins als carrers de
Fes. Aquests contes semblen dir-
nos que la temptativa d’ordenar la
consciència per mitjà de l’escriptu-
ra només comporta més garbuixos.
“Tenia onze anys quan vaig entrar
al laberint del meu diari”, se’ns diu.

D’ordinari, el lector coneix Anaïs
Nin per mitjà d’una biografia, de la
correspondència o, millor, dels dia-
ris. La gràcia de Dins d’una campa-
na de vidre (que ja va ser traduït al
català el 1988) és que innova deli-
ciosament la imatge de l’autora. I
és que aquests contes són una ex-
ploració narrativa peculiar, que re-
cull la confidència i l’intimisme per
enlairar-los a cotes on el jo narratiu
campa més lliurement. La lectura
és recomanable sempre que el lec-
tor bandegi tot el que s’associa al
conte, fins i tot al més modern.
Aquest llibre és únic i solitari. ❋
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ella mateixa a través de la cultura
que ha adquirit amb voluntat de fer-
ro li permet decidir el seu futur.

Potser ha estat massa agosara-
da, l’autora, en la decisió de tractar
l’esclavatge de la prostitució infantil
amb una protagonista xinesa, amb
l’escenari de la seva infància en un
país tan desconegut des d’aquí i tan
meticulós a salvaguardar les seves
intimitats. També és atrevit localit-
zar el seu alliberament en les clave-
gueres valencianes del tràfic de me-
nors, amb protagonistes i situacions
difícilment creïbles. Però la ficció no
té fronteres i l’autora hi tenia tot el
dret a fer-ho, així com la decisió
d’escollir un desenllaç feliç, com ella
mateixa el qualifica.

Encara que potser no ho és tant,
de feliç, per les seqüeles afectives
que deixen sempre les esclavituds
de tota mena. ❋
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