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Tant les cases de totxos i ciment com les de paraules i argument han
de tenir una bona arquitectura, si no volem que caiguin
desplomades com un micròfon en una roda de premsa d’un autor
massa pagat de si mateix

Eva Piquer

Diego Medrano
Gimferrer,
Tomeoiunjove
autorsenseàvia
Diego Medrano (Oviedo, 1978) té
la insolència de la joventut eleva-
da al quadrat. Presenta al Salam-
bó Los sueños diurnos, un recull
de 300 microrelats editat per Ca-
hoba. Fan de padrins Pere Gim-
ferrer i Javier Tomeo. Segons Me-
drano, que dos candidats al Nobel
li avalin el llibre suposa la seva
“canonització” com a escriptor.

“Em sento molt petit al costat
d’aquests dos senyors”, diu
l’autor, en un primer i últim gest
d’humilitat. Tot seguit, afegeix:
“Coneixent les seves fílies i fòbies,
sé que a tots dos els ha d’entusi-
asmar el meu llibre”. Si aquest noi
té àvia, ho dissimula de conya.

El micròfon d’una periodista
radiofònica es desploma damunt
la taula. “Hi ha un moment a la
vida en què tot baixa”, observa
Tomeo, buscant (i trobant) la

complicitat dels assistents. A Me-
drano li falta temps per replicar:
“Jo estic en aquell moment en
què tot puja”. Sobretot l’autoesti-
ma, apreciat col·lega.

Joan Margarit
Elmisterideles
casesque
arribenaser-ho
El poeta i arquitecte Joan Marga-
rit explica, en el programa L’illa
del tresor, que ha fet moltes visi-
tes d’obres al llarg de la seva vida,
però que el procés d’alçar un edi-
fici el continua sorprenent tant
com la primera vegada: “Que
aquells vint tios d’allà, dels quals
només un sap què es porta entre
mans (o ni això, perquè a aquest
de seguida el fan jefe i et quedes
sense ningú), siguin capaços de
pujar una casa només amb els
meus plànols, això encara m’ad-
mira i podria dir que encara no ho
entenc. Però funciona així”.

L’observació és extrapolable a
molts altres àmbits: sembla men-
tida, però una suma d’inutilitats
acaba fent girar el món. Es fan
cases i ordinadors i cremes anti-
cel·lulítiques (d’eficàcia dubtosa,
d’acord) sense que ni tu ni jo ni el
veí sapiguem com coi es fan les
cases, els ordinadors i les cremes
anticel·lulítiques.

Joaquim Carbó
Novaguanyarel
Ruyra,diguiel
quediguilaGEC
Fa 40 anys llargs que Joaquim
Carbó va alçar una casa, però a
base de paper i tinta: La casa sota
la sorra va ser la primera novel·la
d’un escriptor que avui ha publi-
cat prop de 125 llibres. L’autor va
presentar l’obra al Joaquim Ruyra
del 1964, sense èxit. “El jurat
devia tenir pa a l’ull: optaven al
premi quatre candidats i jo vaig
quedar tercer”, recorda. El guar-

dó se’l va endur Carles Macià per
Un paracaigudes sobre la Vall
Ferrera, que no es va arribar a pu-
blicar mai. “L’Enciclopèdia Cata-
lana diu a la primera edició [del
1973] que vaig guanyar el Ruyra
amb La casa sota la sorra”, m’in-
forma Carbó. L’error es manté a
la segona edició de la GEC del
1986, i a la setena reimpressió ac-
tualitzada del juliol del 1994, que
és la que tinc jo. La cosa no s’ha
esmenat ni tan sols a la Hiperen-
ciclopèdia consultable per Inter-
net, potser perquè, de cara a la
posteritat, és més just pensar que
La casa sota la sorra va rebre un
premi que segurament mereixia.

Després van venir La casa
sobre el gel (guanyadora, aquesta
sí, del Ruyra el 1981), La casa
sota el mar, La casa sota la lona,
La casa sota les estrelles i La casa
sobre les mines. Ara Carbó treba-
lla en l’última novel·la de la sèrie,
que es dirà L’última casa: “El Se-
nyor Ti farà malifetes des d’un ge-
riàtric i el Pere Vidal i el Henry
Balua rondaran els 70 anys. Faré
que visquin una jubilació llarga i
pròspera com la meva”.

Harkaitz Cano
Entrelamandra
espanyolaiel
repteeuropeu
Harkaitz Cano (Lasarte-Oria,
1975) presenta a Barcelona El
filo de la hierba, premi Euskadi
2005 de literatura en euskera, pu-
blicat en castellà per Alga, el segell
en espanyol de l’editorial basca Al-
berdania. N’és l’editor Jorge Gi-
ménez Bech, un basc de mare em-
pordanesa que parla un català im-
pecable.

Pregunto a Giménez Bech si
Espanya acull amb recel els au-
tors bascos. “El mercat espanyol
no és refractari, però sí que és
molt mandrós a l’hora de rebre les
pròpies aportacions perifèriques”,
afirma l’editor. Diu que hi ha força
interès per la literatura basca a
Alemanya, França i els països nòr-
dics. Això sí: “La traducció al cas-
tellà és el trampolí essencial per a
la nostra projecció a Europa”. No
sé de què em sona.
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