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uan el penós 2012 ha ar-
ribat a la seva conclusió,
els supersticiosos se’n

fan creus, de l’arribada del 2013.
Podrà ser pitjor?

No tot, però, ha estat nefast. La
nostra cultura, tan deixada de
banda, ens ha ofert al·licients
múltiples. Ningú diria que un
país en ruïnes com el nostre pot
produir llibres com el polisèmic
Deix on dir, de Núria Martínez
Vernis, que a Empúries han pu-
blicat en una magnífica edició il-
lustrada per Roger Abella.

Vernis no és d’aquelles poetes
joves que als trenta anys ja po-
drien publicar una obra completa
com la de Josep Pla sinó que és
d’anar burxant en les ferides i de
buscar entre les veus del carrer
per rescatar-les... Drapaire de lu-
xe, la poeta té l’habilitat i l’oïda
per recollir mots i incorporar-los
al seu discurs, alhora nítid i com-
plex. Vernis pot esculpir una frase
d’un captaire o un vers d’una can-
çó de Julio Iglesias i dur-lo als ter-
ritoris on se sent còmoda. Ella és
el més aproximat que tenim a un
Beckett o un Georges Bataille,
que ha llegit amb fruïció.
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    Fa més de deu anys que treballa
en Deix on dir, del qual alguns
dels crítics més prestigiosos ja
parlen com un dels llibres de
l’any. I la veritat és que ens deixa
estabornits: per la capacitat se-
màntica, per la perspicàcia lin-
güística, per saber més enllà de la
fusió entre el sentiment trencat i
la intensitat expressiva. Incorpo-
ra el seu llenguatge personal al ca-
talà, l’enriqueix tant com en els
seus recitals, en què també desta-
ca per la netedat fonètica i la pas-
sió, quan la sap contenir. No en va
ens diu en un dels versos: “Orien-
tar els ulls és pura ceguesa.” El to
resolutivament narratiu i les il-
lustracions de Roger Abella fa que
tot plegat s’assembli a una novel-
la gràfica, en clau joyciana.
    Un dels nostres patrocinadors,
Liberdrac, ens ofereix a través de
Marià Marín, una bona aproxi-
mació a l’obra de Vernis a la pàgi-
na 5. No dubta de qualificar el
poemari com “el llibre de l’any”.
No sé si tenim prou perspectiva,
però Deix on dir és un artefacte
cerebral extraordinari, punyent i
passat pel ribot del sofriment i
l’alegria. Superb! ❋

V
Vernis és el més
aproximat que
tenim a un
Beckett o un
Bataille, que ha
llegit amb
fruïció

vui fa 742 anys que va
morir a Budapest santa
Margarida d’Hongria,

que va ingressar a les domini-
ques abans de fer quatre anys.
La precocitat (imposada) li va
anar bé perquè va morir amb
només 29 anys. Com si fos l’in-
trigant topònim de la localitat
de l’Alt Penedès, busquem-li al-
guns monjos alternatius.

El 18 de gener del 2004 Nani
Roma va ser el primer català que
va guanyar en una categoria
(motos) del Ral·li Dakar. Fa 42
anys que va néixer a Santpedor
Pep Guardiola, que després de
buidar-se entrenant al Barça
sembla que ja s’ha omplert (del
que sigui) a Nova York i ara en-
trenarà al Bayern de Munic.

Avui també farien anys si fos-
sin vius els actors Cary Grant,
Danny Kaye i Oliver Hardy. I
Kevin Costner bufarà 58 espel-
mes. Si vol. Que maco que seria

A que al costat hi tingués José Luis
Perales cantant-li baladetes, si
no fos que estarà enfeinat bu-
fant les seves 68 espelmes. Tam-
bé van néixer el filòsof francès
Montesquieu (1689) i el poeta
nicaragüenc Rubén Darío
(1867). I el 1936, en canvi, va
morir Rudyard Kipling.

I com que la Marga ja té mon-
jos de sobres, acabaré amb tres fi-
tes, també del dia. El 1150 Ramon
Berenguer IV va donar els terre-
nys per a la construcció del mo-
nestir de Poblet (863 anys des-
prés, els monjos –aquests sí, ofi-
cials– es dutxen sense sabó per
raons ecològiques). El 2008 la Vi-
quipèdia va assolir 100.000 arti-
cles (alguns sense faltes). I per de-
mostrar que no som els únics que
celebrem una derrota, avui co-
mença la setmana de festes a Li-
ma per commemorar que el ge-
nocida Francisco Pizarro va fun-
dar la ciutat el 1535. ❋
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