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Poesia
Huckleberry Finn
Martí Sales
Editorial Moll. Palma, 2005

Xènia Dyakonova

Qui és en Huckleberry
Finn? Un adoles-
cent simpàtic, aven-

turer, rebel, orfe, que viu,
com Diògenes Laerci, en
un barril, va pel món en
parracs i es nega a anar a
l’escola. Un pària i un soli-
tari per voluntat pròpia i
un poeta malgrat ell ma-
teix i malgrat no haver es-
crit mai cap vers. Tots els
admiradors de Mark Twain
en algun moment ens hem
sentit enamorats d’aquest
personatge, tots els que es-
crivim versos ens hi hem
vist més o menys reflectits.
És per això que resulta per-
fectament comprensible
que Martí Sales, un poeta

novell de vint-i-sis anys, un
apassionat dels viatges i de
la música punk, vulgui
identificar-s’hi i posar el
nom del mític Huck Finn a
la portada del seu primer
llibre, com un cavaller que
escriu el nom del seu patró
sobre l’escut.

Huckleberry Finn, com
afirma el seu autor, és una
novel·la d’aventures. El jo
líric del poeta, Sales-Finn,
és un jove inconformista i
entremaliat, un enfant ter-
rible de la poesia actual
que es fa a Barcelona. La
imatge que donen els seus
poemes és la d’un bohemi
despentinat que va en una
motocicleta sorollosa i
porta uns texans esquin-
çats. Al mateix temps, no
deixa de ser un intel·lectu-
al culte i refinat i un artis-
ta amb un ego potent. Té
una imaginació ardent i ro-
màntica, controlada per
una raó crítica ben eixeri-
da, i el rerefons de la seva

obra inclou referents tan
diversos com Henri Mi-
chaux i els Rolling Stones,
Juli Vallmitjana i la mitolo-
gia grega. Al llarg del poe-
mari, barreja les formes
poètiques més experimen-
tals, amb uns versos sinco-
pats que recorden el ritme
de la música moderna, i la
poesia en prosa, que crea
una atmosfera onírica,
amb unes imatges fres-
ques i trencadores. Al meu
gust, precisament aquests
poemes prosaics, influen-
ciats per Rimbaud i J.V.
Foix, són els que assolei-
xen el nivell líric més alt i
tenen més nervi i persona-
litat que la part del llibre
escrita en vers. Cal desta-
car també el vocabulari ric
i castís de Sales, que apor-
ta més color al seu estil, i la
seva capacitat notable de
fondre, en el seu univers
propi, la cultura pop i la li-
teratura en el sentit més
autèntic de la paraula.

Crítica

Poesia
Jardí amb cangurs
Melcion Mateu
Edicions 62
Barcelona, 2005

Gemma Casamajó

La construcció d’un
jardí sempre plasma
una certa nostàlgia
del paradís. El jardí

que ha cultivat Melcion
Mateu en la seva darrera
obra neix d’aquest anhel de
nostàlgia, però, tanmateix,
creix en la confirmació de la
impossibilitat, per part de
l’individu, de dominar el re-
cinte encerclat. Per això
mateix, aquest Jardí amb
cangurs està poblat d’ele-
ments insòlits difícilment
domesticables com ara
l’heura, les foques, els can-

Lírica biològica

Inspiració i picardia

Una ciutat molt privada

Melcion Mateu presenta el seu segon llibre de poemes. ROBERT RAMOS

Nous testimonis
sobre la lectura

Narrativa
El último lector
Ricardo Piglia
Anagrama. Barcelona, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Durant les dècades dels 60 i 70
la literatura de més enllà de
l’Atlàntic va suposar una reno-

vació i un avenç notable en la mane-
ra d’explicar històries. Amb el segle
XXI en marxa, alguns dels escriptors
que no ens van arribar puntualment
ens porten una mirada esperançado-
ra, capaç de crear escola. Entre ells hi
ha Ricardo Piglia, un mestre a l’Ar-
gentina que, gràcies als bons oficis de
la incansable Anagrama, ens ofereix
un impuls creatiu poc habitual. Piglia
és capaç de barrejar “crítica i ficció”,
de combinar una obra narrativa in-

tensa i ambiciosa amb una obra assa-
gística que marca.

Molt proper al seu anterior Formas
breves, però aquesta vegada amb un
tema dominant, El último lector és
una investigació al voltant de la lec-
tura en la creació literària i, alhora, és
una obra narrativa notable. Des del
primer text, un fascinant relat meta-
fòric sobre un tal Russell que cons-
trueix a les golfes de casa seva una rè-
plica en miniatura de la seva ciutat;
podem reconèixer de seguida el millor
Píglia. Les paradoxes urbanes de Ro-
berto Arlt, la saviesa de Macedonio
Fernández, el sentit narratiu de
Cortázar. La millor tradició sud-ame-
ricana dóna forma a petits assaigs
sobre la lectura. Són assaigs, però
també històries, com ara els fasci-
nants sobre Kafka, el Che o Anna Ka-
renina; són, al capdavall, una mirada
des de la ficció que completa. Potser
d’això se’n diu un clàssic.

Narrativa
Treball de camp a
Ciutat Privada
Jordi Ferrer Frigola
Emboscall. Vic, 2005

Xavier Gual

La primera obra de Jordi
Ferrer Frigola recull
trenta-dues narracions

que se’ns presenten com un
estudi o “treball de camp”
d’una tal Ciutat Privada.
Aquest curiós espai serveix a
l’autor d’observatori-micros-
copi totpoderós per analitzar
virtuts i defectes dels il·lustres
privadins. Una de les obsessi-
ons dels ciutadans d’aquestes
terres és el fet de passar a la
posteritat. Destaco el conte on
es convida un escriptor es-
tranger a escriure una novel·la
sobre la ciutat. “I és que no

podia ser que Ciutat Privada
fos tan poc coneguda pels fo-
rans i no gens visitada per qui
no en tingués l’obligació, mal-
grat ser una ciutat de tan ad-
mirable existència”. Però Fer-
rer toca de peus a terra i con-
sidera que això de mirar-se
tant el melic no pot ser bo. És
a dir, sempre que es pugui cal
treure el nas fora les muralles.
“Jo que em pensava que la
meva ciutat era única i resulta
que n’hi ha un munt a tot
arreu, i segurament de més
maques i tot. Potser la meva
no és més que una ciutat com
qualsevol altra”. Contes com
Volem una enciclopèdia, Cap
de setmana a la fàbrica, El
futur, La reserva natural i La
ciutat partida brillen amb
llum pròpia.

El recull té influències de
Carner, Calders i el primer
Monzó. No totes les narraci-
ons es mantenen al mateix ni-

vell, tot i que n’hi ha un bon
grapat de remarcables, amb
una qualitat lingüística i for-
mal que indica que al darrere
hi ha fusta. No obstant, hauria
estat encertat descartar al-
guns dels contes en benefici
del resultat final. Potser amb
una selecció més exigent el
treball de camp hauria estat
més potent i potser estaríem
parlant d’un molt bon recull.
De moment ens quedem a l’es-
pera que Ferrer ens ofereixi
més i millors estudis de camp
en futures obres, i aprofundei-
xi en la irònica radiografia dels
seus privadins, filó personal
que encara pot donar joc.

Com a curiositats cal afegir
que el llibre es tanca amb una
postil·la de la doctora que su-
posadament transcriu l’estudi
i un índex analític on podrem
consultar de la A a la Z tots els
termes interessants que apa-
reixen en el llibre.

Martí Sales (esquerra) durant la presentació d’una revista. JOSEP LOSADA

gurs o els remolins. Ells són
els veritables protagonistes
d’aquest espai que, en el
fons, reprodueix i simbolit-
za un laberint irregular i po-
licèntric. És ben sabut que
l’entrada a un laberint su-
posa el risc de perdre’s. No
és el que passa en aquest lli-
bre, on les tres parts, Jardí
amb cangurs, La lògica dels
manatís i Veritable Pana-
mà –la millor de les tres al
meu parer–, recorren un vi-
atge iniciàtic, les emprem-
tes del qual queden calcades
a l’interior de l’obra.

Quatre anys després de
traduir John Ashbery i tres
anys després de publicar
Ningú, petit, Mateu (Barce-
lona, 1971) irromp amb
Jardí amb cangurs, un poe-
mari homogeni en la cons-
trucció del jo líric i hetero-
geni en el registre; un poe-
mari que es fixa en la vida

quotidiana –en les parades
d’autobusos, en la ràdio, en
els estudiants de belles arts,
en la pluja i en els asper-
sors–; un poemari que fa ús
d’una ironia vaporosa i
tènue alhora que d’un age-
gantada tendresa; i, final-
ment, un poemari acabalat
en imatges eloqüents (“El
meu amor és una foca que
s’adorm, / el meu amor és
una rosella trasplantada en
la tundra. De vegades l’he
vist: surt a la televisió”).

Inspirat en la lírica biolò-
gica de Marianne Moore,
Jardí amb cangurs no és un
llibre de sofà. Requereix,
doncs, una mirada atenta
per part del lector, tot i ser
d’agradosa i agraïda lectura.
Hi ha, en la majoria dels
versos, exploració formal i
examen d’idees i això la con-
verteix en una obra amb un
compromís, ètic i estètic.


