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Diríem que som
el que hem fet
i el que hem
pensat de fer

La Bíblia assegura,
de bon comença-
ment, que al prin-
cipi fou el verb.

Després el verb es va fer
carn i les nits s’animaren,
és clar, però la narració re-
quereix el verb. Com el pri-
mer cop en una partida de
billar americà, amb la taula
parada i un triangle acolo-
rit d’adjectius, noms i ad-
verbis esperant l’impacte.
Per això, vaig llegir amb
aprensió una novel·la que el
francès Michel Dansel va
publicar fa dos anys amb el
nom de ploma de Michel
Thaler: Le train de nulle
part (Adcan, 2004). Les
233 pàgines d’aquest tren
d’enlloc tenen la particula-
ritat de no contenir cap
verb. L’estult Thaler va
comparar la seva novel·la a
l’impacte del dadaisme: “El
verb és com una mala
herba en un camp de flors;
te n’has de desfer perquè
les flors puguin créixer i flo-
rir”. La seva agitació formal
va portar-lo a organitzar un
funeral pel verb a la Sorbo-
na. Que llegeixi Houe-
llebecq. O Coca. Perquè l’úl-
tima novel·la de Jordi Coca
–Sorres blanques (Edici-
ons 62)– és una obra es-
plèndida sobre les múlti-
ples possibilitats que cons-
trueixen la personalitat
d’una senyora empesa a
exercir “una mena de pros-
titució de luxe que no passa
pel bordell sinó pel matri-
moni” amb un home pode-
rós físicament, econòmica-
ment i intel·lectualment.
Coca excel·leix en la projec-
ció dels desigs d’aquesta
dona i els descriu gairebé
sempre amb verbs en

temps condicional, aviat
desmentits per la realitat
aclaparadora d’una vida
subordinada. Les dues pri-
meres frases de la novel·la
ja ens avisen de la naturale-
sa hipotètica de totes les
accions que s’hi descriuran:
“Suposem que ahir m’ha-
gués separat del meu
home. Però en realitat es fa
difícil concretar si va ser re-
alment ahir, ja que els dar-
rers mesos no vivíem junts,
tot i compartir encara la
casa i una mena o altra de
vida”. Els constants atacs a
la versemblança de les acci-

ons que explica la narrado-
ra només se sostenen per la
gran habilitat de l’autor. Di-
ríem que som el que hem
fet i el que hem pensat de
fer. A més, l’ús que Coca fa
dels temps verbals condici-
onal i futur li permet tren-
car la linealitat de la histò-
ria sense caure en els auto-
matismes de Thaler. Hi
llegim, per exemple: “Si fos
l’escriptora que dic seria a
casa meva, hauria deixat el
llibre al sofà de color beix i
posaria els peus al puf.
M’agradaria llegir Txékhov,
el sofà i aquell puf de color
tan convencional. Però sóc
a Brest i la meva amiga co-
mença a parlar dels seus
problemes”. Sorres blan-
ques seria una lectura molt
recomanable per a les se-
nyores benestants d’un
cert nivell cultural que nor-
malment llegeixen literatu-
ra d’evasió. Si la llegien,
potser no suportarien el
condicional i passarien de
pet al futur.
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Jordi Coca juga amb els temps verbals. CLICK ART FOTO

En el marc exem-
plar de PNRM 06,
a Olot, s’hi ha es-
trenat un retaule

de les meravelles, excepcio-
nal, de David Ymbernon.
Més que mai, aquest artis-
ta visual, que no prové pas
de l’autoanomenada pro-
fessió teatral, ha sorprès
amb entusiasme el públic
que consumeix infraobres
teatrals com si fossin llu-
cets que es mosseguen la
cua, i també els que no
poden pair el subteatre do-
minant. Ymbernon, de qui
ja fa anys que venim asse-
nyalant grans encerts pa-
rateatrals barrejats amb
algun desencert teatral, ja
ha arribat a fer-se seu del
tot l’escenari a la italiana,
que fins fa poc li era força
advers. Ara, el teatre-tea-
tre d’Ymbernon ja és para-
digma escènic a tots nivells
i a tot arreu. I si algú pensa
que això acabat d’escriure
és una exageració retòrica,
la musa Talia el repta a fer
la prova de mirar de no res-
tar bocabadat davant les
properes versions del tre-
ball en procés d’Ymbernon.
Aquestes potser no resulta-
ran tan reeixides com la
d’Olot, o tal vegada ho
seran més i tot, però ben
segur que hi haurà troba-
lles noves d’una lírica que
va en camí d’influir en un
capgirament radical de
l’art escènic. Atès l’acolli-
ment apassionat que va
rebre la peça, tothom que
la va viure podria signar
aquesta càpsula.
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El dossier del nou número
de la revista bimensual
Lletres està dedicat al

150è aniversari del naixement
de Sigmund Freud, amb els ar-
ticles: Algunes consideracions
sobre les crítiques a la psicoa-
nàlisi, de Joan Coderch, Àni-
mes tatuades, de Pere Ballart,
La quimera de l’art, de Jordi
Julià, i Un pont fet de pensa-
ments. Entrevista a Josep-
Maria Terricabras, a càrrec
d’Agnès Vidal. També se’ns
parla del premi Carlemany que
ha guanyat Albert Villaró, dels
bolets i de totes les novetats
editorials que ens ofereix el
Grup del Llibre.

Lletres
Número 23
Grup del Llibre
Barcelona, octubre /
novembre, 2006
2 euros

La magnífica revista que
ens posa al dia, especial-
ment, del jazz que es fa a

Catalunya ens ofereix en el nú-
mero de la tardor un reportat-
ge sobre la banda sonora de
Todos amamos a Gloria Cole,
de Manuel Lombardero, que
han escrit i interpretat Horacio
Fumero i Raynald Colom. Un
altre dels articles destacats és
Clubs i ombres a Nova York, de
la corresponsal de l’AVUI a
Nova York Anna Grau. En una
entrevista, l’incombustible Pat
Metheny confessa que quan
pensa en música ho fa en ter-
mes visuals i que el seu pintor
preferit és Paul Klee.

Jaç
Número 12
Grup Enderrock
Barcelona, tardor, 2006
6 euros

Revista d’erudició i crítica,
dirigida per Pablo Jaural-
de Pou, que es publica

per primera vegada i que vol
recuperar el to de les publica-
cions filològiques de principis
del segle XX. Aquest primer
número comença amb un dos-
sier sobre l’estructura de For-
tunata y Jacinta, de Benito
Pérz Galdós. Una de les secci-
ons destacades és la que re-
produeix i comenta manus-
crits, en aquest ocasió del
sonet La guerra, d’Antonio Ma-
chado i una carta, del mateix
poeta, dirigida a Pilar Valderra-
ma. REC ofereix molt més al
llarg de les seves 142 pàgines.

REC
Número 1
Editorial Castalia
Madrid, octubre, 2006

Salvatge cor de tija brava

verd al bucòlic vers que arria el camí

entre les cames coïssor dard d’ortiga

afalac pelut d’ànima pagana arma amb plomí

que sana sense ser esclava

de les rimes de Riba

pels corrents de la riba rima

amb l’abrivat que s’hi abraça

teràpia salvatge d’estímul sibil·lí

l’alè aturat cull sense picor l’ortiga

com amor d’amiga més íntima

coïtja amada en estança amb verí

La poeta i videoartista Ester Xargay. SP

Poesia

De qui l’ortiga
dins l’estança tanca
Salflorvatge. March Editor
Dibuixos de Mariona Millà

Ester Xargay


