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e sobte, un estiu és el segon poemari
editat en paper d’Anna Pantinat
(Barcelona, 1977). Un primer recull

publicat, curiosament, després del seu segon
llibre: Construcció de la nit. Provinent de di-
ferents disciplines creatives com poden ser
l’escena i la música, Pantinat ens ofereix 51
poemes (acompanyats d’un text final d’An-
dreu Subirats a mode d’epíleg/faula), que gi-
ravolten al voltant d’un protagonista princi-
pal, Cadaqués, on conflueixen diferents veus
dialogant.

Hi trobem transcendència i turistam, lec-
tures i passejos, solitud i incandescència en
tot els sentits del diccionari, amor i desamor
fos amb el paisatge; tot conformat per una
amalgama eclèctica de diferents registres que
l’escriptora posa a la seva disposició.

Al prefaci (titulat no en va Descàrrecs) l’au-
tora avisa que el llibre està confegit amb un to
més popular del que es permet últimament.
Que no vol dir simple sinó que raja d’una
manera directa, lírica, i que, de fet, té molt a
veure amb la idea primigènia del llibre, que
és, en paraules de la mateixa autora: “Agafeu-
vos: la il·luminació. De sobte, un estiu. La
mística. És una idea totalment descabellada i
fora de lloc, però que respon a una experièn-
cia viscuda”, i afegeix: “Ridícul però cert.”
Una mirada a voltes escèptica, a voltes hu-
morística, per constatar una plenitud que es-
clata en certa experiència mística. On allò
que legitima l’experiència és justament pren-
dre’n distància: sotmetre la visió al propi
món per tal de poder-ho poetitzar, la qual
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cosa permet a l’autora acarar-se a un tema
fondo com aquest sense caure en tòpics tro-
nats o en el simple estirabot.

Els poemes consten d’una cita prèvia que
funciona com a punt de partida (o d’arribada)
i que genera un diàleg entre els dos textos, ja si-
gui com a gest de reescriptura o com a punta
d’iceberg per a un altre estat de coses. Una
construcció del recull que es planteja des de la
dualitat que el diàleg de les parts oposades en-
trelliga, ja sigui: en l’estructura o forma orga-
nitzativa (la oposició poema-cita), en el con-
tingut (que pot anar des de certa proposta

mística més o menys
encoberta, a donar
compte d’una expe-
riència quotidiana
viscuda –funcionant
ambdós a mode de
vasos comunicants–);
o en l’actitud que so-
breïx: un llibre lúdic i
seriós a la vegada.
Amb una veu que no
es reclou en una única
modalitat formal o
estilística, sinó que
adapta el text a la ne-
cessitat particular que
cada poema li dema-
na, emprant diferents
recursos estilístics i
constructius: poemes
breus de caràcter epi-
gramàtic, poemes de
caràcter més narratiu,
d’altres amb ritme i
rima de tall més di-
guem-ne clàssic, i
poemes en prosa.
Pantinat poetitza ex-
periència i concilia
metafísica i realisme a
fi de poder postular la
seva visió del món.

De sobte, un estiu és un llibre al qual cal do-
nar la benvinguda. Un poemari coherent i
mesurat, que, dins de l’ambició, sap tocar de
peus a terra. Un llibre solar i fresc perquè
construeix a partir del que li és donat, des
d’una actitud, malgrat tot, optimista. Que no
vol escapar a les pròpies contradiccions sinó
que tendeix a incorporar-les per promoure la
batzegada en el lector en forma d’epifonema
final. Una poètica lluminosa que des de la ca-
pacitat de suggestió atorga un glop d’aire al
lector a fi que aquest hi pugui respirar, es faci el
seu racó, se’n senti protagonista. ❋
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l periodista David Aliaga (l’Hospitalet
de Llobregat, 1989) acaba de publicar
el tercer llibre i ha participat en dues

antologies de narradors espanyols, Nebraska
(Bartleby, 2011) i Cuentos engranados
(Transbooks, 2013). A Hielo trobem un altre
cop la força narrativa del jove autor, que am-
bienta la història a les terres gèlides d’Islàn-
dia. Seguint les passes de la inspiració, Aliaga
troba el seu camí de narrador de la mà o sota
la influència dels grans autors: Hemingway,
Carver, Coetzee, Faulkner...

Aliaga, a la presentació del llibre, admetia
la influència de llibres com ara Crim i càstig,

E
A les terres d’Islàndia

de Dostoievski. Estem davant
d’un autor, encara promesa, per
al qual cada llibre és un pas cap a
la consolidació. Aliaga domina el
llenguatge plenament i sap treu-
re profit del perfil dels seus per-
sonatges.

En un poblet d’Islàndia troben
un home que arriba fugint del
nord d’aquest país, un infermer
de Reykjavík, una dona i el seu
fill, refugiat en el soroll del black
metal. Quatre personatges que
transiten per les terres gelades
d’Islàndia enfrontats al fet de
veure’s nus davant l’espill. Tots
quatre hauran d’enfrontar-se a
ells mateixos a la recerca de la se-
va essència i es veuran obligats a

fer front al dolor de saber que cal
preservar les mentides, enfron-
tats al desencís que moltes vega-
des produeix la veritat.

David Aliaga posa els perso-
natges en el punt de mira d’una
reflexió profunda amb pregun-
tes que busquen respostes clares
davant el sentiment de culpabili-
tat i sobre la redempció humana.
Qui pot redimir l’home? Déu? Es
pot conviure amb el sentiment
de culpabilitat?

Hielo no soluciona cap
d’aquestes reflexions o pregun-
tes; al contrari, obre més interro-
gants perquè el lector busqui i
decideixi les respostes que més el
convencen. ❋
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