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Paco Fanés
a cartografia d’una generació perduda
es mou pels meandres de la nostra me-
mòria d’una manera sinuosa. Sovint

se la ignora, però és reconfortant trobar al-
guns d’aquells personatges que no s’ama-
guen de quan vivien al marge, i, a més, en fan
bandera. Aquest és el cas de Francesc Fanés
Garriga, el nostre estimat Paco: poeta, editor
i, sobretot, activista compromès amb el futur
i amb la història. Amb el seu inseparable
Joan Puche, Fanés va muntar fa més de deu
anys l’Associació del Pont de Petroli de Ba-
dalona, responsable d’unes publicacions,
majoritàriament de poesia, que han donat
veu a infinitat d’escriptors i han creat línia
entre les tendències emergents del nostre pa-
norama. Dins d’una editorial, potser encara
més indie,  Emboscall –amb un catàleg fas-
tuós de llibres artesanals–, el nostre home
publica Recursos humans. Des del primer
vers, ofereix una declaració d’intencions:
“No cal demanar perdó per l’espectacle. So-
breviure / té aquestes coses: mossegar el
temps sense retòrica, / sentir-se vist i no vist,
mirar-se caminar el primer dia amb el bol-
quer cagat...” El recull té un pòsit de saviesa i
d’intel·ligència que m’ha fascinat. Sabia que
el Paco és un home mesurat, tot i haver passat
per una generació explosiva i immolada pre-

L

maturament. El poemes numerats contenen
aforismes d’una perspicàcia vital sublim, es-
sencials: “A un pas del risc d’exclusió social /
potser ressorgir netejant les ales de fang.” I la
vessant autobiogràfica es va omplint de ra-

cons, d’oasis, on la seva mirada rau epifàni-
cament, com els àngels llibertaris de Wim
Wenders. Tot i que fa més de quaranta anys
que publica, Fanés mai no ha anat de poeta. I,
sens dubte, ho és. ❋

T
Tot i que fa més
de quaranta anys
que publica,
Fanés mai no ha
anat de poeta. I,
sens dubte, ho és

FICCIÓ

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, La Impossible, Laie (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers),
Caselles (Lleida), La Rambla (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

NO-FICCIÓ

ELS MÉS VENUTS

▲ 4 UN ESTIU
A L’EMPORDÀ
Màrius Carol
Editorial: 
Columna

▲ 1 UN DIA
QUALSEVOL
Tatiana Sisquella
Editorial:
Columna

▼ 4 LES ULLERES
DE LA FELICITAT
Rafael Santandreu
Editorial:
Rosa dels Vents

▲ 1
L’ALTRA
Marta Rojals
Editorial: 
La Magrana

▼ 2 L’ANALFA-
BETA QUE VA
SALVAR UN PAÍS
Jonas Jonasson
Editorial: Campana

▼ 6 LA MIRADA
DELS ÀNGELS
Camilla Läckberg
Editorial: 
Amsterdam

▲ 5 DESIG
DE XOCOLATA
Care Santos
Editorial: 
Planeta

▼▲ 6 ENGANXA’T
AL RUNNING
Sílvia Tremoleda
Editorial:
Columna

▲ 5 ÉS A LES
NOSTRES MANS
Teresa Forcades
Editorial: 
Dau

▲ 3 AFERRADA
A LA VIDA
Giovanna Valls
Editorial:
RBA

▲ 3
WONDER
R.J. Palacio
Editorial: 
La Campana

▼ 2 SI BEETHO-
VEN POGUÉS
ESCOLTAR-ME
Ramon Gener
Editorial: Ara Llibres




