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El llibre flotant
és l’últim
exemplar de
l’única obra de
Caytran Dölphin

Leonardo Valencia
és un autor equa-
torià que es va ins-
tal·lar a Barcelona

l’any 1998. Potser perquè
és de Guayaquil, ciutat en
la qual senyoregen els co-
lors blaugranes del Barce-
lona Sporting Club, fundat
per catalans l’any 1925. O
potser perquè estava desti-
nat a llegir Miquel Bauçà.
La qüestió és que Leonardo
viu, tradueix, ensenya i es-
criu entre nosaltres.

Descendent d’italians
per línia materna, ha tra-
duït Pirandello i Lampedu-
sa, mentre basteix una sòli-
da obra narrativa. Després
dels relats de La luna nó-
mada i la primera novel·la
El desterrado, publica El
libro flotante de Caytran
Dölphin (Funambulista,
2006), una obra excel·lent
que explora els límits de la
metaliteratura en un Gua-
yaquil quasi del tot sub-
mergit per una sobtada
inundació. El llibre flotant
al qual al·ludeix el títol és
l’últim exemplar de l’única
obra de Caytran Dölphin
–Estuario–. Un home el
vol llançar al llac Albano, a
Itàlia, però una nena fa que
s’ho repensi i que decideixi
rescatar-lo de les aigües.

La crema de llibres ha tingut
uns quants narradors, però
la immersió sobta més
(“nadie lanza nunca un
libro al agua”), sobretot per-
què després l’exemplar re-
cuperat haurà de passar pel
procés d’assecament. En el
seu palimpsest de paper mu-
llat Valencia escriu sobre la
identitat, el desplaçament i
l’ordre social. Ho fa amb un

estil hipnòtic, gens eixut,
formant cadenes de lectures
superposades en les quals
Caytran Dölphin plagia
René Char i Edmond Jabès
i tot Guayaquil s’emmiralla
en l’Atlàntida. En un dels
quaderns de Dölphin cada
pàgina té la mateixa estruc-
tura: una columna de lletres
a mà esquerra i disset pa-
raules separades per comes
a la dreta. Són tautogrames.
A la dreta de la P hi ha disset
paraules que comparteixen
inicial: “Perra, Puerca,

Pecado, Parir, Pocilga, Pán-
creas, Paliza, Pezuña,
Picor, Pimienta, Pichula,
Pinga, Pene, Puja, Pústula,
Pútrido, Paja”. Després ve
la R i disset paraules més
(“Raja, Rata, Robar...”); la
O, la S, la T, unes quantes lí-
nies més avall hi ha la U
amb les seves disset (“Ur-
raca, Uñero, Uxoricida...”)
i així fins a la A. Les inicials
dels tautogrames formen
en acròstic el mot prostitu-
ta. «Nadie sospechaba que
allí, en el cuaderno de ano-
taciones cifradas de un
mendigo loco, estaba el
núcleo de ‘Estuario’».

Del llibre flotant només
en resten fragments (sensa-
cionals), però n’hi ha més a
la web www.libroflotante.
net. Gràcies a un programa
fet pel poeta mexicà Eugeni
Tisselli seguint les directrius
de Valencia, el lector pot co-
mentar els textos i també
intervenir-hi. A última hora,
ja ho diu Dölphin: “La pre-
gunta siempre la propone la
parte inmóvil”.

Enigmística

Dins d’una bossa, un llibre flota millor. BALLESTEROS / EFE

Germà de l’artista
Benet Rossell i
oncle del culer
Sandro Rosell,

Joan Rosell és un antropoge-
òleg lliurat a l’estudi de la vall
d’Àger. I ara, amb el seu dar-
rer llibre, A Àger, qui no tin-
gui feina que no hi vage
(Garsineu Edicions), aquest
patrici ponentí fa un desple-
gament literàriament es-
plèndid, i literalment encisa-
dor, de realisme casolà, que
resulta tan científic com tots
els seus llibres escrits des de
la seva càtedra universitària
de geologia. I el cas és que,
vist tot amb la distància que
demana la saviesa, ens ado-
nem que entre pedres,
homes, dones, bèsties i plan-
tes d’aquella vall no hi ha gai-
res diferències. I en gran
part això és perquè sant
Pere, l’apòstol patró de totes
les pedres, un cop mort Nos-
tre Senyor, va anar a parar a
la vall d’Àger, de manera que
tots els habitants de la vall
són descendents de sant
Pere i de santa Pera, que, se-
gons fonts distintes, prove-
nia de Matadepera, o de Pe-
ratallada o de la Pera, on
aquest estiu se celebrarà la
Poepera. Per a aquesta festa
de la poesia i de la pedra,
hom ha demanat a Rosell
que hi faci de Mantenidor
sota l’advocació de la Mose-
nya, una mig bruixota d’Àger
que feia màgia negra contra
un poetarro lladregot d’alls.

Càpsula

Caytran Dölphin

Màrius Serra

La poepera i
la mosenya

Carles
Hac Mor

Als quatre, cinc, sis anys
o bé tots, amb mà naturalment
de mèdium, jo guixava
i guixava, als fulls
d’una llibreta vella, un embolic
de filferros, hi creava
com al terrat d’Aragó, la grafia
o prova geomètrica
del respirar.

Tot seguit
ensenyava l’obra
a la mare: t’agrada? Ella somreia
per misericòrdia. Jo sabia
que molt: molt i molt. Perquè
jo ho sabia tant?

Car la misericòrdia
és ni sí ni no. I qui somriu
davant meu,
si encara hi ha algú,
és el Drapaire.

Màrius Sampere i Passarell. JORDI SOTERAS
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L’esfinx

Ens trobarem a fora
Proa

MariusSerra@verbalia.com

Màrius Sampere

Pepo TamaritEl quiosc

Marc de Referències ce-
lebra el desè aniversa-
ri amb un número es-

pecial en què han triat articles
ja publicats al llarg d’aquests
anys de personalitats recone-
gudes del món de la cultura, el
pensament i la política, com
ara Jordi Pujol, Federico Mayor
Zaragoza, Joan Francesc Mira,
Carme Alborch, Xavier Rubert
de Ventós, Emma Bonino,
Ahmed Ben Bella, Jacques Pa-
rizeau, Oriol Pi de Cabanyes,
Jean Daniel, Manuel Castells,
Joan Reventós, Mary Ann
Newman, Sami Naïr, Ignacio
Ramonet, Josep Cruanyes, Xa-
vier Bru de Sala... Un luxe.

Marc de Referències
Número 27
Estructures de Comunicació
Barcelona, estiu, 2006
5,90 euros

Aquesta edició de la Re-
vista Musical Catalana
comença amb una re-

passada a les principals estre-
lles, com ara les cantants
Jessye Norman, Montserrat Ca-
ballé i María Bayo, el ballarí
Ángel Corella i el director Ric-
cardo Muti, que actuaran
aquest estiu en el 20è Festival
de Peralada (centrat en el 250è
aniversari del naixement de
Mozart), la Schubertíada de Vi-
labertran, el Festival de Cada-
qués i el Festival de Torroella
de Montgrí. També podem lle-
gir una entrevista a la contralt
italiana Sara Mingardo, especi-
alista en obres de Händel.

Revista Musical
Catalana
Número 261-262
Palau de la Música Catalana
Barcelona, juliol-agost, 2006
3 euros

El dossier està dedicat a
Bestseller español. Espa-
ñoles que triunfan en el

extranjero (y no juegan a
fútbol), i quatre són els noms
més destacats: Arturo Pérez-
Reverte i, a una certa distàn-
cia, Javier Marías, Rafael Chir-
bes i Carlos Ruiz Zafón. Abans
del dossier, podem llegir el
reportatge de Jordi Carrión
Un panorama de la actual lite-
ratura de viajes española.
A més de crítiques d’obres de
John Ashbery, Adam Zagajews-
ki i Giorgio Manganelli, entre
d’altres, podem llegir una
conversa amb Dorotea Muhr,
vídua de Juan Carlos Onetti.

Quimera
Número 273
Ediciones de Intervención
Cultural
Mataró, juliol-agost, 2006
7 euros


