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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

a novel·la comença amb un patinet ro-
bat a un germà. El mena la Catalineta,
una noia estrafolària de 30 anys, que

“viu en un lloc idoni perquè les xinxes hi
campin a cor què vols”. És estiu i a fora “l’aire
és dens, fa xafogor”. Una calentor boirosa
que enterboleix la colònia humana que fa va-
cances, Mallorca, Triathlon, Eating, Fucking,
i dispara les situacions estrambòtiques que es
van lligant i relligant gràcies a la pesantor
ambiental de l’illa. Una atmosfera ideal per
bastir un relat d’amors, desamors i traïcions
amb pressions i xantatges sentimentals de
baixa estopa. La vida estiuenca en plenitud.

L
Fogots d’un estiu massa xafogós

Els rampells de la vida de Catalineta con-
trasten amb la pausa i serenitat que desprèn
Damià, que ha escollit el llogaret per curar-se
del tràngol de la seva ruptura matrimonial.
Però la vida és així: “Jo hauria estat capaç de
qualsevol cosa per tal d’acontentar tothom”,
explica, fins al punt de creure que “ja és hora
de fermar la cabra”. Resultat: “Com de lesiva
pot arribar a ser la convivència és un feno-
men que m’admira més que cap altra cosa del
món.” Amb l’eix d’aquests dos protagonistes
centrals es basteixen un seguit de situacions,
històries, encontres, tensions i distensions
entre un estol de personatges que van aparei-

xent als escenaris del relat, enrarint l’ambient
amb les accions i reaccions pròpies de la atí-
pica normalitat estiuenca. Uns brots pu-
nyents, a vegades agressius, però també amb
certa dosi de tendresa. I tot expressat en un
llenguatge directe, colpidor, a vegades ofen-
siu i provocador, sempre sorprenent i amb
bones dosis d’humor. Un estil narratiu ar-
dent sense arribar a ser xafogós.

Una benvinguda borratxera literària que
mostra com de lesiva por arribar a ser la con-
vivència. Especialment si en un escenari
prou desgavellat s’hi inclou un infant com a
element de xantatge sentimental. ❋
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La segona part té més a veure amb l’espe-
culació poètica. L’encapçala una citació de
Zagajewski: “Qui sap, potser darrere el núvol
negre / es diverteix una petita estrella”, que
Guillem replica –o, més aviat, referma– amb
el començament del seu Estupor: “Entre l’alta
espessor dels arbres nocturns [...] / has intuït
/ l’ombra d’una estrella.” El viatge estètic
sembla acordat amb el viatge ètic: “Pujàvem
per trobar-nos / i ho sabíem.” El poeta, lla-
vors, és l’encarregat de detectar el pas –a dife-
rència de la resta de mortals– de l’esquirol
que belluga en la capçada d’un arbre en un
populós carrer de València. El qui ens deixa
“un poema / que ens salva, insomne i a
l’aguait, / com un metge d’urgències / sem-
pre a punt / per a guarir-nos”. El que, al cap i a
l’últim, es fa mereixedor d’”un bri encès /
d’una llum inexhaurible”. ❋

Versos del
temps fràgil

POESIA JORDI LLAVINA

amon Guillem ha escrit un llibre di-
vers i bell, en què, estilísticament, re-
baixa el contingut simbòlic d’obres

seves anteriors i ens ofereix una poesia d’una
enganyosa transparència (com la d’Eugénio
de Andrade, posem per cas, amb la qual diria
que té algunes afinitats). “Sols un temps frà-
gil ens pertany”, escriu en el poema Solament.
Aquest és un títol de maduresa: per la tensió
del vers, però també per la concepció de la vi-
da i el temps que exposa –que revela– l’obra.
Hi ha, en efecte, temps que s’esmuny, però
també gaudi i meravella, com hi ha dolor i
mort, en definitiva.

La referència inicial, i la que dóna nom al
llibre, és la de la set: el desig de viure, al cap i a
l’últim: “I has gaudit / d’aquell líquid que go-
la avall / t’assedegava.” Hi ressona el Vinyoli
de Llibre d’amic (“i em vas convidar a tenir
set”), aquell Vinyoli en què ressonava amb
força Rilke i la seva idea de la set; com també
hi sembla cuejar el record del Blai Bonet d’El
jove (el que escrivia: “Necessitava set i set
creava”): “Perquè sols havies d’allargar la mà
/ i, davall la font, el got omplir-me.” És un
bon començament per a un llibre que abor-
darà matèries més espinoses, però que no
abandonarà del tot aquesta divisa liminar:
“Tan àvids de viure, / amb tota la set intacta”.

“Hi ha alguna cosa freda en l’aire –diu la ci-
tació inicial d’Anne Sexton–. Una aura de
glaç i flegma.” La poesia com a registre de la
consciència ens proporciona, en La set intac-
ta, versos fondos, admirables: “Fa por pensar
/ com pot ser de fràgil / –de canyís, de fusta
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podrida– / el pont que el goig travessa.” En la
primera part, després de l’Exordi, el poeta de
Catarroja assaja els assumptes del fred, i ho fa
amb una exquisida percepció lírica: “Ara la
pluja / és amarga com fruit de baladre.”

Hi ha pretextos d’una gran eficàcia: la casa
abandonada que concentra la por del buit, el
llop –que representa la mort: “La seua llum /
és la nostra fosca”–. També trobem, en
aquesta secció, un estudi de l’oblit (que és
com una mena de cara acusadora de la me-
mòria). A voltes, un poeta deliberadament
tan poc solemne com Ramon Guillem, s’em-
pesca versos que poden remetre’ns a alguns
passatges eliotians, a aquell to gairebé profè-
tic de l’anglosaxó: “El sol, com un malalt ter-
minal, / ens encomana la seua pal·lidesa, / i
una boira groguenca i fosca / ens encercla i
tanca.”
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