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Toni Cucarella ha escrit un recull de contes d’inspiració bíblica

Versions profanes
d’història sagrada

N A R R A T I V A

Els personatges
parlen un
llenguatge que
Cucarella ha
obtingut
d’escoltar
els veïns

C A R L E S M I R Ó

Toni Cucarella, Llet agra i
altres històries com sagrades.

Brosquil Edicions.

València, 2002.

A
mb una excepció
(L’innocent, que conté
una trampa clàssica
per crear suspense),
tots els contes d’a-

quest llibre tenen un referent
bíblic o de la tradició catòlica
del país: Caín que mata Abel,
Judit que decapita Holofernes,
algú que és ni més ni menys
que el Messies, un Llàtzer que,
no cal dir-ho, ressuscita, una
carta als Reis, etcètera. Cuca-
rella no s’amoïna gaire per
mantenir el paral·lelisme amb
les narracions bíbliques (els
seus Caín i Abel no són exac-
tament germans, el seu Mes-
sies no mor a la creu ni segu-
rament salva ningú que no
sigui ell mateix, etcètera); el
que busca és explicar unes
històries, passablement es-
trambòtiques, que els passen
a personatges creïbles, que
parlen un llenguatge que
l’autor ha obtingut d’escoltar
els veïns i de detectar-ne els
tics verbals, i no de calcar els
clixés que repeteixen les pel-
lícules doblades.

S’ha de reconèixer que el
Llàtzer de Cucarella és poc
més que un acudit i que l’en-
frontament entre pare i fill (al
conte Carreteres, encapçalat
per l’epígraf “Honra el pare”)
és bastant convencional. Però
el llibre té punts més forts:

l’Holofernes que s’empesca
Cucarella, en cert sentit un
invasor (un estraperlista de la
postguerra treu profit de la

fam general), podria servir
per fer simbolismes fàcils;
Cucarella no hi cedeix, per-
què el que vol és explicar una

història, i és en la traça a ex-
plicar-la que es juga la parti-
cipació –i la diversió– del
lector. Carta als Reis Mags

explica un cas
sòrdid, amanit
amb versos d’Es-
tellés i la presèn-
cia, com a perso-
natge secundari,
del mateix autor
(“aquell veí nos-
tre, Cucarella, un
que diu que vol
ser escriptor i que
mos va ajudar a
enterrar el iaio”);
dit així sembla
una col·lecció de
disbarats, però el
to és encertat i la
història se sosté
perfectament.

Tenim molts
exemples de l’è-
xit d’un humo-
risme que només
és pur mal hu-
mor. L’humor de
Cucarella no és
pas que sigui tou
o benèvol: serveix
per narrar, per
mantenir a ratlla
les històries que
explica, que en
unes altres mans
derivarien ràpi-
dament cap al
melodrama. La
concisió, l’hu-
mor, la localitza-
ció precisa dels
seus relats són
cartes que Cuca-
rella té a favor
seu; què hi farem
si no són la moda
de la temporada.

Sostre amb figura
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Armando Freitas, Doble cec.
Traducció de Josep Domènech Ponsatí.

Llibres del Segle. Gaüses, 2003.

L
a poesia brasilera dels anys 60
compta amb un poeta format en
l’avantguarda al costat d’Ana
Cristina César, Paulo Leminski i
Cacaso. Armando Freitas (Río de

Janeiro, 1940) ha compaginat la seva ac-
tivitat cultural com a assessor i com a
periodista amb la poesia, una activitat
que ha culminat l’any 2003 amb la pu-
blicació de la seva obra completa sota el
títol Máquina de escrever. Les seves compo-
sicions respiren l’austeritat d’un dels seus

mestres, João Cabral de Melo, alhora que
incorporen una semblant imatgeria que
interroga la mateixa obra poètica. També
sembla haver-se afillat el vers del gran
modernista brasiler Carlos Drummond
de Andrade: “No facis versos sobre esde-
veniments”.

Conscient que la seva poesia suma el
llenguatge de l’art i el del carrer i la pu-
blicitat, es reconeix com un poeta aspre:
Doble cec fa referència al test en el qual
s’aplica la droga la composició de la qual
“és desconeguda tant per qui la rep com
per qui l’administra”, aclareix el traduc-
tor. El sentit té a veure amb la dualitat
dels llibres, De l’assaig i De la representació.
En la primera part, Freitas executa la de-
finició del poema des de la fissura entre
els sentits i la significació. El seu escriure
“a la contra” s’insinua primer en la taca

revolucionària, la traça il·legible d’allò
vist i llegit o per llegir, amb violència. La
poesia esdevé així una mena de llum dis-
solta en la llum de les coses, que acaba
desaprofitant-se, que no preval: “Barreja
de bocí fred i efervescència”. El poema
Cèsar conté les claus d’aquestes significa-
cions sempre urgents i lligades a un estat
contemplatiu que es precipita cap al sen-
tit per la tensió de la sintaxi.

La segona part del llibre busca la des-
connexió de la percepció física, l’activa-
ció de l’escriptura en una realitat exces-
sivament poblada d’objectes que cauen
en enumeracions caòtiques cap a la
constatació del buit. Un dels poemes fi-
nals, En temps real, defineix allò en què
acaba l’existència, la representació de
l’amor i l’odi: un xoc frontal amb les
llargues posades.

Damià Aguilar, Reality Show.
Llibres de l’Índex.
Barcelona, 2003.

P rimer llibre del seu autor,
aquest Reality Show és un
recull de contes que no

tenen gran cosa a veure amb el
tipus de programa televisiu que
li dóna nom, al marge del gust
per la truculència i els contras-
tos forts. Un conte comença un
cop un personatge ha matat la
dona i els nens, n’ha amagat les
restes i es menja un iogurt
mentre es planteja a veure què
fa. Un altre gira a l’entorn d’u-
na ecografia testicular. En Per
què tinc la veu rogallosa? un marit
sosté que a l’hospital li han
canviat la dona per una altra.
Hi ha contes encara més deli-
rants, com el que narra la mort
i el judici per la mort de Cupido
–en què Júpiter fa de jutge– i
una versió de l’Evangeli amb
un Jesús que diu frases com ara:
“Algú té foc? Després de predi-
car tot el dia m’agafa un mono
de Ducados que no us imagi-
neu”. Un conjunt variat d’his-
tòries grotesques que el seu
autor ens serveix amb un to
foteta o adoptant la veu dels
dements que les protagonitzen.
L’estil és eficaç, apte per a totes
les veus d’un gran guinyol. C.M.

Sílvia Romero i Olea, Amor a
sang freda. Cossetània

Edicions. Valls, 2003.

U na noia coneix un home
que li complicarà la vida.
Una nit es fan amants.

Fins i tot posen el Bolero de Ra-
vel. Després vindrà una història
d’amors i crims, sense el sexe
explícit ni els diàlegs enginyo-
sos d’un Instint bàsic, però que
òbviament segueix més aquest
model que el de novel·les poli-
cíaques amb personatges d’un
cert gruix. En aquest cas, tenim
la noia que ho acabarà desco-
brint tot, el psicòpata, la ins-
pectora de policia que no
abandona mai una investiga-
ció, les moltes dones enamora-
des del psicòpata, i una història
que es fa més previsible a cada
capítol que passa. Això no vol
dir que l’argument no estigui
ben muntat; al contrari, cada
sorpresa apareix allà on els te-
lefilms ens han ensenyat que
hauria d’aparèixer; d’aquí ve
que tot es faci previsible. També
hi ha inversemblances. Per
exemple: un assassí amaga ab-
surdament uns pantalons ta-
cats de sang a casa seva durant
mesos; no és pas que l’assassí
sigui estúpid o que vulgui que
el descobreixin, és que l’autora
necessita fer avançar la història
en una certa direcció i no ha
trobat una altra manera. C.M.


