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ASSAIG MIQUEL-LLUÍS MUNTANÉ

L’art de connectar
a intersecció és un concepte matemàtic
que, tanmateix, dóna molt de joc en el
seu sentit figurat, com a espai de con-

fluència d’elements diversos, com a territori
on convergeixen realitats juxtaposades que,
sense perdre cap d’elles la seva essència, es po-
tencien recíprocament.

Així, d’entrada, Quadern d’interseccions
s’hauria d’enquadrar en el gènere dels dietaris,
però té la virtut de no deixar-se enquadrar fà-
cilment; en tot cas, és un llibre que no refusa el
component teòric, però que resulta també al-
tament suggeridor en la mesura que ens acos-
ta al temps interior del seu autor, que ha reei-

L xit a construir una obra d’una solidesa i cohe-
rència ben estimables, que combina el pensa-
ment amb l’amenitat i la bellesa descriptiva,
que relliga l’ecologia amb la pintura, la políti-
ca amb la filosofia, l’urbanisme amb la músi-
ca..., i que aborda reflexions sobre l’art, la mo-
ral, la política i la natura. No és senzill trobar
gaires peces literàries capaces de plasmar
d’una manera tan incontestable la fecunda
permeabilitat dels coneixements humans. De
fet, si allò que convenim a anomenar cultura té
algun sentit, no és pas el d’acumular dades, si-
nó el que fa possible identificar les connexions
que existeixen entre les coses perquè, en dar- Eugeni Perea ha escrit un llibre de reflexions / JUDIT FERNÁN

l gènere fantàstic ha estat sempre dar-
rere els contes de tots els temps en què
la ficció recrea mons imaginatius on

trobarem paradisos i personatges al marge de
la realitat. És una literatura universal, que
narra amb versemblança situacions tan som-
nioses com impossibles, però que poden
transportar el lector a immergir-se en
aquests mons desconeguts i gaudir plena-
ment dels sentiments que desprenen.

La senyoreta Keaton i altres bèsties aplega
cinc contes que podrien entrar en aquest gè-
nere. Són narracions que tenen en comú el
naixement de cinc infants i la vida tèrbola i
angoixant que els toca viure i patir. Així, hi
trobem un nen que neix d’una dona ja ma-
dura i que fa tot el seu cicle vital en un any, i la
nena que arriba al món en circumstàncies
molt peculiars i que es transforma en balena
–aquest animal ja protagonitzava algun dels
seus poemes–.També toparem amb la com-
plexitat de vida de l’infant que neix amb una
mà de garrí i és repudiat pel seu pare i un altre
nounat que un enterramorts troba quan des-
tapa una sepultura tancada des de fa anys. I
no sobta trobar un nen de gel abandonat a la
cuina, com si vingués del paradís glaçat de la
princesa Elsa, que s’ha ficat recentment a to-
tes les cases amb infants fantasiosos.

Una vegada creats aquests grans petits
mostres, la poeta andorrana Teresa Colom,
que debuta en narrativa amb aquest aplec de
contes, fa transitar els seus personatges per
un món hostil, lúgubre, insà i ple d’incom-
prensions i falsedats, que els fa doblement
mutilats. El paisatge atordidor, amb reac-
cions escabroses afegides, situacions límits
que voregen la despietat, accelera una in-
quietud que va transformant el lògic rebuig
inicial narratiu en una peculiar addicció lec-
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tora. Una lenta metamorfosi en què la cruel-
tat i l’infortuni s’embolcallen amb un senti-
ment de tendresa, humor i sensibilitat atrac-
tiva. El secret d’aquesta transformació és de-
gut al fet que el llenguatge que usen els prota-
gonistes, les reflexions que deixen anar, els
paisatges i les descripcions de situacions te-
nen un component humà que justifica
aquest món tèrbol creat. Una innocència que

recrea una versemblança narrativa atractiva
al mig de tantes quimeres i deliris.

Una experimentació literària valuosa sor-
gida d’una profunda sensibilitat poètica i
també dramàtica. No en va Teresa Colom ha
publicat cinc llibres de poesia, ha creat un es-
pectacle poeticoteatral i ha participat en fes-
tivals nacionals i internacionals de poesia.

Un estimulant debut narratiu. ❋
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