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Narrativa
Si menges
una llimona
sense fer ganyotes
Sergi Pàmies
Quaderns Crema
Barcelona, 2006

H
i ha un Sergi
Pàmies que
viu instal·lat
enmig dels en-
granatges de

la màquina que segrega al-
guns dels mites més potents
dels que ens tenen i ens en-
tretenen, com ara la televi-
sió o el futbol. Els transita,
els contempla i els conjura
amb l’únic recurs de la pa-
raula efímera, que cris-
tal·litza i tot d’una s’esvaeix
enmig del soroll. Passes al
bar el full del diari o tanques
el transistor, fas un mos al
croissant, i resta en el silen-
ci el ressò d’un art de dia fei-
ner, admirable en to menor
i força major. Com més
banal, previsible i absurda
se li torna la matèria prime-
ra, més en revela Sergi Pà-
mies el revers, el miratge i la
tendresa. Hi ha qui reclama
literatura d’idees amb els
ulls en blanc, sense arribar
ni a reconèixer la intel·li-
gència en moviment, la
intel·ligència voraç i impla-
cable, que menja de tot i no
li fa fàstics a res.

Per als contes, Sergi Pà-
mies es reserva el tracte

Crítica

Al descobert
Sergi Pàmies ha trigat sis anys a publicar un nou recull de narracions amb
Quaderns Crema i l’ha titulat ‘Si menges una llimona sense fer ganyotes’ ● Els
relats són molt breus, secs, foscos, però no volen ser depriments ● Manel Ollé

En els contes
de Pàmies,
el més important
és sempre
la primera frase

les emocions sinó de pro-
jectar-les de manera deta-
llada i gairebé hiperrealis-
ta, de contemplar serena-
ment l’objectivació
d’aquestes emocions. En
resum: el llibre és fosquís-
sim però no deprimeix. És
cert que colpeix i demana
una lectura pausada i rei-
terada, glop a glop, però et
retorna a la vida de vega-
des carregat d’una alegria
salvatge i de vegades alli-
berat del pes dels falsos
ídols i les mitges esperan-
ces que emboiren el mirall.
No hi ha autoajuda ni terà-
pia literària. Et deixa al
descobert, a la intempèrie
de l’estepa.

El crític francès Pierre
Lepape va dir que els contes

amb l’altra bèstia, la més
íntima i universal, la bèstia
més bèstia, la que rosega
obstinada i desa la por i
l’angoixa dins de les vísce-
res. Si hi havia encara en
els darrers llibres de Sergi
Pàmies alguna gota esca-
dussera de joc i d’enginy
gratuït, no en queda ja ni
una a Si menges una lli-
mona sense fer ganyotes.
Tot en aquests contes tre-
balla per destil·lar ombres,
objectivar abismes, emoci-
ons i posicions morals. És
per això que es deixen lle-
gir com a relats i alhora
com a correlats d’una ma-
tèria que els és insepara-
ble. Com passa en la millor
poesia, les imatges, perso-
natges i situacions són ins-
truments per sintetitzar i
construir el regust de la in-
felicitat, la separació, la
por a la mort pròpia i alie-
na, el sentiment d’extrema
provisionalitat...

L’escriptura de Sergi Pàmies
és com més va més dura i
mineral. La desolació i la
tristesa que amaren els
contes no condueix al ma-
soquisme autocompassiu
sinó al valor de dir i mirar
als ulls el patiment i l’ago-
nia. Hi ha en certa mesura
una inversió de la catarsi
clàssica: no es tracta en
aquests relats d’adormir-se
en la ficció i patir i plorar
amb els protagonistes per-
què emergeixin i s’alliberin Sergi Pàmies ha publicat un recull de contes.FRANCESC MELCION

Poesia
Antologia de
la poesia brasilera
contemporània
A cura de Ronald Polito
i Josep Domènech Ponsatí
Edicions de 1984. Barcelona, 2006

D. Sam Abrams

Els lectors que ens
agrada la bona lite-
ratura no li agrai-

rem mai prou a Josep Cots

d’Edicions de 1984 l’abne-
gat esforç que fa per
posar-nos llibres impres-
cindibles a les mans, lli-
bres com ara El crespuscle
de la humanitat, de Kurt
Pinthus, i Memòries ínti-
mes i confessions d’un pe-
cador justificat, de James
Hogg.

I ara, Cots ens posa Brasil a
l’abast a partir de la publi-
cació d’Antologia de poe-
sia brasilera contemporà-
nia, a cura de Josep Do-

mènech Ponsatí i Ronald
Polito. Ronald Polito
(1961), poeta i conegut
traductor de Brossa, Martí
i Pol i Quim Monzó al bra-
siler, s’ha encarregat de la
selecció, la substanciosa
presentació i les notes, a
més de donar un cop de
mà amb les versions dels
poemes de la mostra.
Josep Domènech Ponsatí,
també poeta i traductor,
ha estat directament la
veu cantant de les versi-
ons poètiques.

L’antologia aplega una
tria de quinze autors i di-
buixa un arc cronològic de
poetes nascuts entre el
1935 i el 1955. L’antologia
ens demostra una cosa
que calia que se sabés des
d’Europa i és que la poesia
brasilera continua després
de la desaparició de grans
mestres com ara Carlos
Drummond de Andrade,
Manuel Bandeira, Joao Ca-
bral de Melo Neto i Harol-
do de Campos. I continua
amb figures de talla, com

ara Armando Freitas Filho
i Regis Bonvicino.

Polito i Domènech Pon-
satí han fet una feina
excel·lent a tres nivells di-
ferents. En primer lloc, la
tria d’autors i de poemes
representatius. A més, la
mostra de cada autor és
prou extensa per donar-
nos una idea clara de la
seva producció. En segon
lloc, el pròleg i les notes
ens situen perfectament
en el món general de la po-
esia brasilera actual i en el

món particular de cada
autor. I, finalment, les tra-
duccions són creacions li-
teràries autònomes en ca-
talà. Més no es pot dema-
nar, em penso.

L’aparició d’aquesta Anto-
logia de la poesia brasile-
ra contemporània signifi-
ca un enriquiment del pa-
trimoni literari del país i
un interessant ventall de
noves propostes estèti-
ques per a la poesia catala-
na del moment.

Brasil a les mans

de Sergi Pàmies eren petits
gots d’alcohol molt fort i
molt sec que es poden beure
els vespres de spleen “per
donar una mica de calor i de
color a l’existència”. Condu-
eixen a un silenci assaborit
amb un estrany regust (de
vodka o de gin).

Sergi Pàmies juga al des-
cobert. Construeix els con-
tes amb una aparent i deli-
berada manca de sofistica-
ció que pot arribar a ser
fins i tot ofensiva per als
amants de la complicació
programàtica o per a
aquells per als quals llegir
és una manera com una
altra de sentir-se de mane-
ra momentània –i inútil–
millors i més savis que els
altres i que ells mateixos.

En els contes de Pàmies,
el més important és sem-
pre la primera frase. Des-
prés tot es precipita per
una cascada alhora impre-
visible i d’una lògica impla-
cable i evident. La tensió
de l’estil i la força del des-
plegament imaginatiu no
deixen escletxes. La super-
fície tesa i transparent del
relat projecta veus i imat-
ges nítides i d’una claredat
que fa molt difícil dir-ne
res que no sigui sobrer. No
demanen que el lector –ni
encara menys el crític– en
reveli sentits ocults. I si cal
esperar sis anys més per
tenir-ne uns quants més,
esperarem de gust: el re-
sultat s’ho val.


