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POESIA RICARD MIRABETE

mb aquest volum Gregal inaugura
una col·lecció de poesia. A El teu nu té
la violència d’un Déu creador, Josep

Ballesteros (Manresa, 1966) exposa una cos-
movisió de l’amor entès com a esdeveni-
ment. És una vivència íntima generadora de
sentit i de realitat.

El poemari s’estructura a l’entorn de sis
parts, amb tres poemes d’obertura temàtica
que articulen les interrelacions entre les
parts. Hi ha de manera explícita la corres-
pondència de les sis parts de l’obra amb els sis
pètals d’una rosa. Els versos construeixen el
sentiment amorós com l’expressió simbòlica
de la recerca del coneixement.

Les sis parts descriuen el pensament i la re-
cerca existencial que menen el poeta cap al
coneixement de l’altre, el tu amorós. Apun-

A El cercle amorós
ten relacions i motivacions líriques seguint la
imatge poètica del nu femení i del símbol de
la rosa. El desplegament dels pètals remet a la
pràctica amorosa. També fa al·lusió a la for-
talesa que uneix els amants contra els embats
de la vida.

L’estimació és coneixement
El destí del jo amorós resta lligat a l’existència
de l’amant, com bé escriu el poeta al primer
poema: “sóc fill del nostre amor / i, tu, el meu
demà”. La unió dels amants és la vivència de
la plenitud compartida; la serenor en la qual
l’enamorament fermenta amb la forma de

l’amor. Hi ha un cert misticisme que fa possi-
ble el seu anhel: la vivència eterna en l’ànima
de tots dos. És per això que el poeta se serveix
de la concepció circular de l’amor com a vin-
cle que ens enllaça: “Tot cercle emula / el cer-
cle en què ens llacem”. L’amor com a vivència
que traspassa el temps.

La percepció del món que proposa Josep
Ballesteros és una poesia transcendent que
no vol caure en l’abstracció. La seva voluntat
d’estil depura el llenguatge i construeix no-
ves significacions formals. Mostra unes com-
posicions que s’acosten a la poesia tradicio-
nal i també a elements quotidians i univer-
sals. Els versos busquen la musicalitat dels
paisatges escrits i idealitzats: “Grues leviten /
flama i pluja: / pinzells puntegen / is al man-
glar”. ❋
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tat i fortalesa que va lluitar a cara
descoberta per afrontar l’oprobi
públic que suposava en l’època
ser mare soltera. I a més, era la
mestressa d’una fonda impor-
tant. La seva germana, Concep-
ció, que pentina les senyores de la
Bonanova i les posa en evidència,
és una altra caracterització lloa-
ble del relat, que té heroïnes més
discretes però prou arriscades i
venjatives, com la muller del cap
de policia torturador i la Feliça,
una fidel serventa de la fonda, de-
cidida en les situacions més com-
promeses.
    Els retrats del personatges són
un bon capital del llibre, que té
una base notable en una trama
bastant ben teixida i en un llen-
guatge correcte i àgil que facilita
la lectura. Una meritòria primera
novel·la d’una debutant madura
com Carme Melchor, amb una
vida cultural densa en estudis fa-
miliars de pintors i que confessa
que s’ha alimentat d’històries de
carrer per imaginar-se la ficció.
   El conjunt narratiu podria re-
sultar més atractiu si l’autora ha-
gués afegit una mica més de sus-
pens, tan important en un relat

que voreja el gènere negre. El fet que a les pri-
meres pàgines ja s’intueixi qui serà l’autor del
principal crim i, en el tram final d’alguns ca-
pítols, s’anunciï què passarà en el següent,
treu part d’intriga. Una bona primera no-
vel·la, amb prou acció i aventures ben expli-
cades, que enriqueix el moment dolç que viu
la ficció catalana actual. ❋

Les males accions de La Canadenca

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

é 18 anys i totes les il·lu-
sions de la vida. És la jove
pèl-roja que viu amb la se-

va mare soltera a la Fonda Mar i
Ona del Poble-sec de Barcelona.
Es diu Maureen, però se la coneix
com a Morín. I els més íntims
també l’anomenen la filla de l’es-
cocès. Així se’ns presenta la prin-
cipal protagonista de la novel·la
riu, de 560 pàgines ben embasta-
des, en què hi trobarem de tot:
unes quantes morts violentes,
uns enamoraments sorprenents,
revenges per maltractaments, po-
licies bruts de sang neta, una sèrie
d’històries rocambolesques i uns
quants milers d’accions de la
companyia coneguda com La Ca-
nadenca, que d’alguna manera és
el centre narratiu del llibre. No en
va, el prestigiós enginyer Fred
Pearson, que la dirigia, és també
protagonista de la narració.

L’escenari del relat és la Barce-
lona de mitjans de la dècada del
1920. Una ciutat que ja es coneix
com a Rosa de Foc des de la Set-
mana Tràgica, amb revoltes po-
pulars, vagues famolenques, pis-
tolerisme anarquista, revenges de
la patronal, vida alegre al Paral·lel
i que esperava il·lusionada que la força hi-
dràulica substitueixi l’energia del carbó.

Però també seran escenaris d’aquesta no-
vel·la el darrer viatge del vaixell de passatgers
Lusitania, ensorrat per un submarí de guerra
alemany a l’inici de la Primera Guerra Mun-
dial a més de les comarques del Pirineu que
es poblaven d’embassaments hidràulics.
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També surten polítics catalans com Prat de
Riba i l’alcalde Pich i Pon. Però els veritables
protagonistes, els que donen consistència i
forma al relat, són les dones, començant per
la Morín, que ha d’afrontar des de la primera
pàgina l’orfandat sobtada en trobar la seva
mare morta asfixiada amb una mitja al seu
llit. La mare era una dona de gran personali-
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Carme Melchor
debuta amb una
novel·la riu, de 560
pàgines, que voreja la
novel·la negra i la
històrica / QUIM PUIG




