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aig servir deliberadament el terme re-
flexió en tota la seva ambigüitat o poli-
sèmia. Això és, en l’accepció que el

vincula al fet de reflexionar, però també en el
seu primer sentit, el de reflectir alguna cosa.
La reflexió que els miralls negres del títol del
volum produeixen, en definitiva, d’alguns
personatges de les històries, d’alguns gestos,
d’algunes obsessions, d’alguns contextos i si-
tuacions: “Havia esclatat aquella guerra i, de
cop i volta, ella havia passat a contemplar el
món dins miralls negres”.

Fa molts anys que segueixo amb interès
l’obra del poeta i narrador Antoni Vidal Fer-
rando. Vista globalment, aquesta obra em
sembla el resultat d’un projecte literari cohe-
rent i molt sòlid, en què cap dels gèneres trac-
tats (poesia, novel·la, narrativa curta, litera-
tura que ara se’n diu del jo) no desplaça els al-
tres en qualitat. La mirada del poeta, certa-
ment, no deixa de ser mai present en el que
escriu el de Santanyí, cosa que, lluny de re-
baixar la tensió de les seves pàgines narrati-
ves, més aviat n’incrementa el gruix de l’anà-
lisi.

Els miralls negres és un recull de contes en
què, ja d’entrada, advertim tres temes princi-
pals: la guerra, l’amor i la mort. Sovint,
aquests tres interessos primordials s’entre-
llacen, com si fossin les badies d’una mateixa
trena. Vidal Ferrando fa literatura moral
amb majúscules. I així, recorrent a dos tòpics
literaris que provenen de la literatura france-
sa del segle XIX, es podria dir que aquestes
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seves noves històries posen el mirall a la vora
del camí (i en recullen el reflex, i n’elaboren
una reflexió) i, a la vegada, fan llesques de vi-
da per a cada una de les pàgines. De vegades,
l’autor aconsegueix sacsejar la consciència
del lector (o, si més no, del lector que sub-
scriu això): el relat sobre el metge falangista
que perpetra un assassinat execrable no pas
per les idees, sinó per obtenir una plaça de

metge de poble. D’altres, una
mena de malenconia sembla en-
telar tots i cada un dels colors de
la història, quan se’ns fa entrar en
la vida d’un escriptor que sempre
ha estat enamorat d’una dona
que tenia un altre projecte exis-
tencial i una altra manera d’en-
tendre l’amor. Aquí, un home
torturat pel passat dels seus, que
sent veus dintre el seu cap, i que
sent un fúnebre piular d’ocells.
Allà, un vell sagristà que perd el
senderi per una bellesa estrange-
ra i s’allunya del camí recte, mal-
grat els consells del capellà a qui
ajuda (si hagués llegit, el pobre
home, Amor i vellesa, de Cha-
teaubriand, potser hauria tingut
bons arguments per no fer el
pas!).
    Hi ha, en aquests contes, l’ex-
posició literària de diverses mo-
dalitats d’infern: “L’infern deu
ser un indret on se’t moren els
fills abans de complir els setze
anys”. I hi ha, també, mort vio-
lenta: dos suïcidis i l’homicidi
d’una persona que no es pot val-
dre per ella mateixa i que està
postrada en una cadira de rodes.
Però no hi trobem gens ni mica
de truculència. Interessa –insis-
teixo en això– el conflicte moral,
no pas el sensacionalisme d’algu-
nes escenes pujades de to. I hi ha,

també, una suggestiva especulació sobre l’at-
zar (o el destí), i la resolució narrativa del que
sintetitza aquesta frase: “Tot allò que, durant
dècades, li havia donat serenitat i aixopluc
havia esdevingut pura desfeta”. Són, moltes
vegades, contes que es podrien relacionar
amb un fet d’actualitat. Però, alhora, són his-
tòries que transcendeixen aquesta actualitat.
Bona, perenne literatura. ❋
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ha publicat Tuvimos, poc temps des-
prés de la presentació d’un altre lli-
bre de Rosa Lentini, Tsunami, que

modifica i amplia el poema inclòs en un lli-
bre anterior, El sur hacia mí, del 2001. En el
nou poemari destaca la sobrietat del llen-
guatge, la tècnica amb què l’autora esmola i
talla la visió poètica, donant forma a un con-
tingut sovint esquinçador. Visió que subs-
tancia i formalitza cadascun dels poemes, de-
purant al màxim el procés d’escriptura
d’aquesta ascesi o experiència interior, on
l’autora despulla la paraula de tota adherèn-
cia no poetitzable, gairebé en el límit del dir,
com en aquests versos escruixidors sobre la
malaltia i mort d’un ésser estimat: “Algunas
noches me despierta el leve crujido / de peque-
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La paraula
arrencada de Lentini
ños huesos arrastrándose hacia ella, / una ca-
beza descarnada...”

Tuvimos, assenyala Jenaro Talens al pròleg,
podria ser considerat com un “viatge inicià-
tic”. En l’escriptura d’aquesta ascesi personal
corprenedora, la poeta copsa l’esberlament,
la decadència vertiginosa d’un àmbit quoti-
dià, familiar, “como fantasmas reunidos a la
mesa”, ens dirà. “Tuvimos, habríamos tenido”
(vers d’on surt el títol), conjugació que sepa-
ra, que alça un mur.

Rosa Lentini, com a poeta i traductora
propera a veus poètiques del segle XX com
ara Reverdy, Plath, Djuna Barnes, Olds, Tess
Gallagher (una cita d’aquesta poeta encapça-
la el llibre), també Leveroni i Perucho, s’arre-
la en la poesia existencial (millor que de l’ex-
periència) que arrenca paraules a la vida i a la
mort i les fa seves. “Palabra arrancada”, indi-
cà Esther Zarraluki en la presentació del lli-
bre. Llenguatge en el límit del dir, com si de la
carn i l’os de la realitat s’“arrenquessin” les
paraules, poetitzant-les en el relat final de
l’experiència interior de la poeta, abolit ja “el
pes de les coses”, la carnalitat dels fets viscuts.
Paraules, en suma, “arrencades” a la realitat:
¿Se arrancan las palabras con el esmero / con
que alguien pela una fruta para otro? ❋
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