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2003), un dels grans escriptors catalans del
segle XX.

Guillamon va conèixer Perucho com a
crític i va mantenir amb ell una profunda
amistat. El periodista s’endinsa en el món
literari i en la personalitat polifacètica de
l’autor de Les històries naturals, a través de
tots els àmbits que va dominar: fantasia,
màgia, viatges, gastronomia, erotisme, vi-
des de sants, bibliofília, etcètera. Poeta,
novel·lista, crític d’art, columnista, Peru-
cho va rebre el premi Ciutat de Barcelona
el 1953 per El médium i obtingué molts al-
tres premis com el Nacional de Cultura de
Literatura (1994) i el de la Crítica de poe-
sia catalana per Els jardins botànics (1996).

Joan Perucho, cendres i diamants és un
recorregut no solament per la vida de l’es-
criptor barceloní, sinó un cant generacio-
nal o una biografia coral on apareixen els
seus companys de viatge: Joan Miró, Sal-
vador Espriu, Nèstor Luján, Alvaro Cun-
queiro, Josep Palau i Fabre, Jordi Sarsane-
das, Albert Porta, Zush, Antoni Tàpies...
Personatges amb els quals va fer la traves-
sia de la postguerra tot refent ponts i re-
creant un clima cultural propici a les cir-
cumstàncies produïdes a Catalunya i a Es-
panya després de la Guerra Civil.

Guillamon recrea la vida de Perucho en
una biografia extensa, acurada, detallista,
minuciosa, apassionada i documentada. A
través del fil conductor de l’autor de Llibre
de cavalleries i Històries naturals, Guilla-

mon hi refà la història generacional de Pe-
rucho marcada per la cultura popular; i,
alhora, il·lumina el seu univers marcat per
la literatura fantàstica, però també per to-
ta una obra que va anar publicant des del
1947 (Sota la sang) fins a l’assaig La porta
de la identitat (1999), passant per les me-
mòries Els jardins de la malenconia (1992),
d’on Guillamon extreu la majoria de da-
des biogràfiques d’infància i joventut. La
botiga del seu pare a Gràcia, el seu destí
militar a les bateries del Carmel, la mobi-
lització amb l’exèrcit franquista, el casa-
ment, la feina de jutge, etcètera.

Un apassionat de la vida
Joan Perucho era un apassionat de la vida
i dels llibres, per aquest motiu, per casa se-
va hi van passar bona part dels grans
noms de les lletres catalanes de la segona
meitat del segle XX. El llibre de Guillamon
és més que una biografia en ús, és un tre-
ball fonamental per conèixer com es
desenvolupava la cultura catalana i la lite-
ratura bilingüe que practicaven una gran
part dels escriptors catalans que escrivien
llibres o articles a la premsa, ja fos a la po-
pular Destino, La Vanguardia o altres pu-
blicacions. Julià Guillamon, amb aquesta
biografia d’una generació, recupera el pa-
trimoni literari oblidat de Joan Perucho i
dels seus companys de lletres. Un llibre
imprescindible per conèixer el món cultu-
ral d’un temps i d’un país. ❋

Casa, mar, cranc

POESIA J. LLAVINA

i ha llibres que sembla que
s’acostin al lector de punte-
tes, com si li demanessin

permís per entrar en la seva vida,
per esquitllar-se dins la seva intimi-
tat. Acostumen a ser llibres discrets,
honestos, agradables en la seva sen-
zilla formulació. Platja llarga arriba
deu anys després de La terra del re-
cord. En aquest d’ara, a diferència
d’aquell, l’escenari és marítim. El
temps és fonamentalment passat (i
l’estació, principalment l’estiu).

Platja llarga comença amb un
poema en prosa, sense títol, que re-
flexiona sobre el fet de tornar a casa,
“un retorn que ens passa sovint des-
apercebut”. Els objectes que aparei-
xen en aquests versos proemials re-
velen la presència de qui ha habitat
dins aquelles quatre parets. “Escriu-
re pot ser un acte de recerca de la
realitat més amagada.” I ja hi surten
els crancs, per cert, els temibles ani-
malons que no deixen de pul·lular
de punta a punta per l’obra.

A partir del segon poema, tots te-
nen títol, i van teixint un relat. Un
relat sobre l’absència i el record. I
aquí hi ha, a parer meu, una de les
virtuts del llibre: la manera com els
diversos poemes van encaixant i van
constituint una història. Una histò-
ria que es fonamenta en determina-
des recurrències, ja sigui de tipus
formal –repeticions de versos, per
exemple–, ja sigui d’alguns elements
que adquireixen un cert gruix sim-
bòlic: el mar, la platja, la casa, els
crancs, les granotes, les orenetes...

El temps passa subtilment per
aquestes pàgines: “Era un camp
magnífic de garrofers, / ara són car-
rers d’una població deserta.” Quins
dos versos més bells, que em duen a
la memòria aquells altres de Borges,
d’un dels poemes de Fervor de Bue-
nos Aires (en concret, el titulat La
noche de san Juan): “Hoy las calles
recuerdan / que fueron campo un
día”! El temps, en dos altres versos,
“és l’oreneta que surt del niu / i el lli-
moner que floreix quan te’l mires”.

Sembla que Roser Guasch pon-
deri què pot deixar dins cada poe-
ma, quin rastre de vida hi conserva-
rà per mitjà de les paraules. Hi ha
una celebració del present, en aquest
llibre, a pesar que reflexioni tant so-
bre el passat i sobre “les cartes
d’abans”. És, finalment, una obra so-
bre els matisos: abans o després del
mar, com si, en lloc de carrers, esti-
guéssim parlant d’una època o d’una
altra. ❋
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