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POESIA JORDI LLAVINA

iuen que, en saber que el càncer
que patia tenia un pèssim pro-
nòstic, Krzysztof Kieslowski va

afirmar que, a partir d’aquell moment,
s’asseuria al porxo de casa seva per veure
passar la vida i el temps, tot fumant els
seus cigarrets. El gran director de cinema
polonès podria, doncs, haver subscrit, fil
per randa, la tanka inicial d’aquest nou lli-

D
La fortalesa dels versos

bre d’Iban L. Llop: “Dempeus observes /
un dia rere l’altre / la llum de l’alba, / el vol
de les gavines, / la ciutat que es desperta.”

Més enllà d’aquesta casualitat, però, el
fet és que esperar i mirar són dues de les
accions, o dues de les assumpcions, que
més se’ns imposen després de llegir l’obra,
tan mesurada i precisa, del poeta de Bor-
riana. Iban L. Llop sempre ha estat parti-

dari del lema menys és més. La seva és una
poesia despullada d’artifici; i, al meu en-
tendre, més sintètica que no pas analítica.

Fixem-nos en aquest llibre, Sala d’espe-
ra: aquí dins hi ha un relat, l’espera dolo-
rosa de la mort del pare de la seva dona,
una estada a Roma no precisament de
plaer. És aquest fet el que motiva l’escrip-
tura de l’obra, en realitat. El concepte de
l’espera hi adquireix una fonda ressonàn-
cia: “Sé que no serà dura / la mort, sinó
l’espera.” La poesia serveix, doncs, per
acompanyar: “Si poguera salvar-te /
d’aquesta espera.”

El títol ja avança aquest neguit, i és un
títol el contingut del qual podríem fer ex-
tensible a la vida sencera, a l’existència en
general. L’estranyesa del llibre, la bella es-
tranyesa del llibre, caldria apuntar, consis-
teix a donar-nos la informació d’aquest
relat en una forma poètica de la màxima
contenció: setze tankes i setze haikus.
Aquí l’ombra d’un núvol esdevé presagi,
gairebé símbol. No s’associa al “lent re-
cord dels dies que són passats per sempre”,
com en el poema d’Espriu, sinó més aviat
al que està a punt de succeir, d’esclatar.
L’escriptura d’Iban L. Llop tendeix al sím-
bol: tots aquests ocells que hi apareixen, i
que el prologuista Sebastià Bonet ha ex-
plicat tan bé; la neu damunt la ciutat de
Roma; uns baladres...

En el fons, un llibre tan essencial com
Sala d’espera es converteix en la refutació
dels dos versos següents: “No són unes
mans fortes / les meves, faig poemes.” I
que per molts anys la feblesa de les mans
del poeta pugui continuar afaiçonant la
fortalesa, en tota la polisèmia del terme.
dels seus versos. ❋

Nascut a Borriana el 1975, Iban L. Llop ha
treballat a Itàlia i a l’Alguer EL PONT

SALA D’ESPERA
Iban L. Llop
Editorial: Edicions
96 (XVI Certamen de
Poesia Marc Granell,
Vila d’Almussafes)
Pàgines: 50
Preu: 5 euros

NARRATIVA FERRAN AISA

agí Sunyer (Reus, 1958) té una
llarga trajectòria com a narrador,
assagista i poeta, i amb la seva

obra literària ha guanyat diversos guardons,
entre els quals destaca el premi Víctor Cata-
là del 1989 per les narracions breus de La
serp; el Roc Boronat de novel·la del 2009 per
Jim i el de la Crítica Serra d’Or del 2014, per
la tragèdia contemporània Safira. L’editorial
tarragonina Lo Diable Gros, amb reminis-
cències del reusenc Llunas i Pujals, dins la
col·lecció La Sageta, ressò de Salvat-Papas-
seit a terres tarragonines, publica ara diver-
ses narracions curtes de Magí Sunyer sota el
títol Andròmaca i el Centaure. Són nou his-
tòries breus on apareixen els mites antics
convertits en éssers actuals; cadascuna de
les narracions explica històries de persones

M L’essència humana
dels mites
del nostre temps. L’autor del recull afirma
en la pàgina dedicada als aclariments i les
dedicatòries que els contes d’aquest llibre es-
taven publicats ací i allà i que la majoria van
ser escrits per requeriments d’amics com el
cas de Jordi Cervera, que li va publicar la
narració Els ulls del centaure l’any 2006 en el
llibre col·lectiu Salou, sis pre-textos; els tres
contes dels Gats tenen cadascun un origen

diferent. Mercat li fou demanat per Juan
González Soto quan preparava 27 mirades
sobre Tarragona; i Olor de gat va formar part
de 25 Aniversari Biblioteca Hemeroteca Mu-
nicipal de Tarragona (2010); i la resta de re-
lats han tingut vida pròpia també en altres
edicions. L’autor acaba dient: “Estic conven-
çut que deslligats de les circumstàncies que
els van originar adquireixen una altra di-
mensió. Per això els publico ara.”

El primer conte, Els ulls del centaure, l’en-
capçala amb la frase de Joan Puig i Ferrater,
que diu: “Després d’alguns anys d’estar re-
clòs dins d’un pou de muntanyes amb cin-
gles davant i cingles darrere, veia la mar
amb els ulls d’un centaure que no s’ha mo-
gut d’una vall cavernosa i, tot de sobte, un
atzar capriciós el porta a la riba clara, fulgu- Magí Sunye
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NOVEL·LA JORDI TORRENTS

lanc radiant, verd cansat, boira gri-
sa, cims desolats, volves d’aigua-
neu, terra seca i freda, desert, belle-

sa. Seria el paisatge ideal per a l’inspector
Dave Gurney de John Verdon o la Rebec-
ka Martinsson de Larsson (l’Åsa!), però re-
sulta que ens trobem amb un astrònom
mort a l’observatori del Montsec que ence-
ta una investigació del sergent Salvador
Rull entre la vall d’Àger, Balaguer i Lleida.
En el seu debut literari, David Marín uti-
litza aquest assassinat gairebé com un
McGuffin per apropar-nos al far de la fi
del món, als ulls oberts d’un mort que fi-
ten el cel i a possibles visites de marcians, i
ens presenta personatges secundaris enci-
sadors, com un pastor poeta, un ufòleg
llunàtic, un granger llefiscós, l’Aurelles, el
periodista Jaume Urpí –la televisió del
comte surt mal parada– i un forense pro-
totípic sorgit de l’imaginari particular d’un
escriptor que remena influències televisi-
ves i literàries. Balaguer acaba esdevenint
un nou Twin Peaks, amb somnis, ànimes
solitàries –amb píndoles del passat, sovint
cru, dels personatges–, ferides, cicatrius i
problemes familiars. La filla de Rull, de fet,
protagonitza una trama paral·lela intensa,
emotiva i visceral que rivalitza, i es creua,
amb la principal.

Ens trobem amb una estructura literà-
ria simfònica i coral, amb personatges que

B

Marcians a
lo Montsec

semblen de sèrie policíaca (això és un elo-
gi) o del Fargo dels Coen i que ens empas-
tifen de neu trepitjada i embolcallada de
fang i de sang. Marín sembla voler que
centrem l’atenció en ferralla que es mou
per l’espai o en un misteri que viatja fins a
la Guerra Freda i al cor de Tanzània, però
és un prestidigitador i ens encara al que
realment temem: recordar el passat, en-
frontar-nos al moment en què la vida dels
fills s’escola entre els nostres dits o veure
com la soledat ens converteix en lluna an-
tiga i estrelles errants.

David Marín segur que signaria el prin-
cipi carvalhesc de Manuel Vázquez Mon-
talbán de ser un detectiu que es veu com el
termòmetre de la moral de la societat. Ell,
però, sacseja l’etiqueta geogràfica de la no-
vel·la negra mediterrània arrossegant-la
centenar i mig de quilòmetres fins a Llei-

da, terra de frontera, de ningú, farcida de
bars amb noms americans, amb petites
comissaries que fan olor de marihuana i
de macarrons reescalfats, allà on l’agent
Cooper lynchià s’hi sentiria a gust, però
també on la dona de Gurney li recordaria
que ha deixat entrar monstres a casa seva.
Mala lluna ens endinsa encara més en un
entorn feréstec gràcies al lleidatà que
aquest periodista instal·lat a la Noguera fa
que parlin alguns personatges. El pronom
lo que tanta falta faria als pixapins com-
parteix, orgullós, diàlegs farcits d’hómens,
valtros o némon. El poeta Màrius Torres,
quan es va recloure en un sanatori llunyà,
veia Lleida com més clara, on el càvec és la
proa dels argonautes –Marín també els ci-
ta–, on guarda cada mà durícies dels seus
avis i amb una hortolana que a les nits fa
versos a la lluna. ❋

El periodista David
Marín debuta en la
novel·la negra
JUDIT FERNÁNDEZ

MALA LLUNA
David Marín
Editorial: RBA La
Magrana
Pàgines: 346
Preu: 15

rant de cabelleres de sirenes.” Els
contes són com un curt viatge
cap a la prosa en estat pur d’un
bon escriptor que des de les ter-
res tarragonines abraça tot Cata-
lunya amb la seva versatilitat uni-
versal. La prosa de Magí Sunyer
té ofici, la seves històries estan
ben tramades i a cadascun dels
contes trobem el seu talent per la
literatura. El conte que tanca el
recull és Andròmaca, el qual va
ser publicat l’any 2006 en el llibre
En sintonia, la ràdio en vuit re-
lats.

Andròmaca és una represen-
tació actual dels mites i llegendes
de la guerra de Troia amb Aga-

mèmnon, Aquil·les, Menelau,
Hèctor, Helena... Posa en evidèn-
cia la lluita dels homes contra els
déus i per això recorda els fona-
ments de la seva indignació: “El
més respectat dels textos explica
que la lluita entre els humans és
cruel perquè no són homes amb
homes els que es barallen, sinó
que serveixen d’instrument a les
diversions, les disputes i els ca-
pricis dels déus, que hi juguen a
plaer.”
Andròmaca i el Centaure de Magí
Sunyer són històries essencial-
ment humanes que retraten efi-
caçment la vida de qualsevol ciu-
tadà del nostre món global. ❋

ANDRÒMACA I EL
CENTAURE
Magí Sunyer
Ed: Lo Diable Gros
Pàgines: 136
Preu: 14 euros

er, amb Montserrat Corretger JUDIT FERNÁNDEZ




