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POESIA JORDI LLAVINA

osep Civit (1958) acaba de publicar el
seu millor llibre. L’ha fet precedir
d’aquesta citació de Joan Brossa: “La

poesia és un joc on, / sota una realitat apa-
rent, / n’apareix una altra d’insospitada.” El
llibre s’estructura en tres parts, les mateixes
que corresponen a la clàssica divisió d’una
obra narrativa: Plantejament, Nus i Desen-
llaç. Hi ha, però, una última secció, Epíleg,
que consta d’un sol poema (una mena de co-
da o de rúbrica): un mag en un escenari que
ens reserva el truc final de l’espectacle...

Civit, com Vinyoli, planteja la seva poesia
com a coneixement del món i com a autoex-
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Les llums de les ombres

ploració. És per això que hi trobem, ara i
adés, tantes referències òrfiques, tanta “fos-
cúria que germina”–segons el vers del barce-
loní–: “L’ham tiba frenètic l’espera de l’àni-
ma / amb la promesa de la peça de llum irre-
petible / que farem aflorar de la fosca.” Les
“rels del dolor” són “fondes”, i, com el pagès
que desfona la terra, el poeta es proposa de
descalçar-les amb la paraula, amb la imatge
verbal. El jo líric considera “el que és i el que
no és”. I, tot seguit, resol, com a corol·lari
d’aquest vers: “Són / ombres de la llum, però
són també, i sobretot, / les llums d’unes om-
bres.” Sobretot, especifica.

Cal llegir-lo a poc a poc. Ficcionari tracta
d’aquest coneixement íntim, però també del
temps, és clar, i de la memòria. Són molts, els
versos que es refereixen al record, a la “llum
d’aquells extingits estels de la infantesa”. En
el poema Conillets, conillets, l’autor fa servir
un conegut joc infantil per reflexionar sobre
les pèrdues de l’existència. L’obra també es-
pecula sobre l’escriptura i sobre la seva reali-
tat profunda, simulacre de veritat. Tots
aquests poemes, que parteixen de la necessi-
tat de capturar besllums de l’“única ficció
possible”, tenen la virtut d’encloure una
punxa per a l’ull de cada lector. ❋
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El llibre, una novel·la curta, que un escrip-
tor més mandrós i menys ambiciós s’hauria
conformat deixant-la en conte, es llegeix
amb intensitat i inquietud. No saps ben bé on
estàs perquè t’esperes qualsevol cosa i pre-
gues perquè Carrère no resolgui en fals la tra-
ma. No ho fa.

És cert que l’últim trajecte s’allarga i t’ar-
rossega sense sentit massa temps, però el fi-
nal, sense ser un acte genial de prestidigitació
novel·lesca, funciona i ho tanca bé, deixant-
te igual d’inquiet i preocupat que durant tota
la lectura. No consultarem estadístiques, pe-
rò estic segur que a partir del 1986 els homes
que decidien afaitar-se el bigoti van anun-
ciar-ho abans. ❋

L’horror,
l’horror
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abreu recupera les primeres obres
d’un dels veritables escriptors france-
sos amb èxit de crítica i de lectors.

L’autor és Emmanuel Carrère (París, 1957) i
el llibre El bigoti, la seva primera novel·la, pu-
blicada el 1986. No fa tant, el 2005, ell mateix
va fer-ne l’adaptació cinematogràfica. Carrè-
re va ser conegut pel seu llibre –i també pel·lí-
cula– L’adversaire. Tota la seva trajectòria ens
mostra la fascinació pel monstre que viu amb
nosaltres, que som nosaltres i que s’apodera
del nostre dia a dia aprofitant el mínim canvi
de llum o de coordenades. Una teranyina
d’horaris, afectes i llocs comuns que, de vega-
des, sembla que ens empresona però que a la
narrativa de Carrère té altres virtuts: la del
foc que manté la bèstia dins la gàbia.

A El bigotí, una vegada més, el fantasma
kafkià conviu des de les primeres pàgines.
Sembla que no hi passa res. Tot és com sem-
pre. Tot es pot reconduir. Tot sembla una
broma, un error, una mala interpretació. Pe-
rò l’anècdota –en mans d’un altre autor– po-
dria convertir-se en un conte surrealista, en
una tragicomèdia, en un artefacte que po-
dien assimilar fàcilment. No en el cas d’en
Carrère. La bogeria, l’horror, el perill, l’hor-
ror, el pitjor horror que té lloc al dormitori, al
saló de casa o... al lavabo.

Aquí, el protagonista decideix, mig en bro-
ma, mig buscant la provocació, afaitar-se el
bigoti. La seva dona, Agnès, sabrà valorar
aquella juguesca. També els amics de la pare-
lla, amb els quals van a sopar d’aquí a unes
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hores. Un joc divertit, desprendre’s d’un bi-
goti de deu anys, no? El problema és que l’Ag-
nès no s’hi fixa. Els teus amics, tampoc.

L’home sense bigoti creu ser víctima d’una
broma. L’escenari de testimonis s’amplia: els
companys del despatx, les baralles a casa:
ningú no recorda haver-te vist amb bigoti.
Els records, les proves amb què el protago-
nista intenta tornar a ficar-se dins una narra-
ció ordenada que fins ara era la seva vida, no
vénen a rescatar-lo. Unes fotos que no es tro-
ben. Unes vacances que mai no es van fer. Un
familiar que resulta que és mort i tu saps que
és viu. L’estan intentant fer passar per boig?
Està embogint l’Agnès? Continua sent una
broma pesada?
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Emmanuel Carrère
va debutar el 1986
amb una novel·la breu
i molt inquietant
JUANMA RAMOS 




