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El verborreic
narrador és
omnipresent en
tots els moments
de la novel·la

Mentre Martín
Piñol escrivia
la seva prime-
ra novel·la

–200 bogeries perquè et
quedis amb mi (Rosa dels
Vents, 2007)– feia guions
per a programes com ara el
Top Ten Tomàtic, Noche
sin tregua i Saber y ganar,
i ja perpetrava monòlegs
per a la Paramount Co-
medy. Això es nota en el
ritme i la factura d’aquesta
novel·la còmica que narra
les peripècies manicomials
que viu un professor rabas-
sut, avatar de Martín Piñol
en aquesta Second Life lli-
bresca, ficat a detectiu per
atreure l’atenció d’una
noia que l’ignora.

El to general del text i la
presentació editorial encai-
xen en el tipus de producte
de consum que Patrícia Ga-
bancho, a El preu de ser ca-
talans (Meteora, 2007), re-
clama per a la nostra cultu-
ra. Ara faltarà veure si
troba el seu públic. El ver-
borreic narrador, omnipre-
sent en tots els moments
de la novel·la, destaca per
la seva conjunció de l’excés
semàntic i la contenció sin-
tàctica. Una de les estratè-
gies retòriques que sovinte-
ja és la comparació hiper-
bòlica amb voluntat
xocant: “suar com un Ieti
en una sauna” i “les mans
del Guitart es van contrau-
re com un meteorit cabre-
jat entrant a la Terra”. El
Martín Piñol virtual mono-
loga de manera similar al
M.P. real i descriu les coses
amb comparacions com
ara “vaig intentar somriure
com un caníbal que et con-
vida a sopar” o bé “vaig cri-

dar com una col·legiala
sense pantis”. El grau d’in-
correcció augmenta quan
el lector descobreix que el
comparador és un jove cre-
ient que viu amb els pares i
defensa postulats que ne-
guitejarien qualsevol heroi
del Maig del 68.

De fet, el personatge
M.P., amb tocs de Garfield
per la via hedonista de la
pasta (aquí macarrons en
comptes de lasanya),
s’acosta sospitosament
als càndids actors d’aque-
lla farsa en YouTube de
l’Amo a Laura. Aquest
contrast augmenta el

grau d’incorrecció de les
seves ocurrències: “M’es-
tremien d’emoció com a
un pederasta muntant la
seva primera guarderia” i
“es va treure l’abric i li va
passar al Ramon com si
fos un nadó per abando-
nar en un convent”.

Martín Piñol viu la ten-
sió entre el guionista que
construeix situacions tre-
pidants (trepidantesques?)
i el monologuista que ha de
fer esclatar un gag rere
l’altre per mantenir enrio-
lada l’audiència. A voltes es
deixa atrapar per l’engany
de l’enginy, però tot sovint
esquiva els paranys i fa tro-
balles que demostren que
les comparacions no sem-
pre són odioses: “Durant
les classes, l’Alícia m’escol-
tava amb la mà recolzada
en la barbeta, amb uns ulls
àvids i uns llavis feliços, i jo
em sentia com si hagués
robat la Mona Lisa i la tin-
gués penjada al meu dormi-
tori perquè em somrigués
només a mi”.
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Roger Costa-Pau, al
seu llibre I ser d’on
no sóc (Jardins de
Samarcanda, Cafè

Central i Eumo Editorial),
no és d’on no és, sinó d’on
no pot ni vol ser. Per això els
seus versos neguen el princi-
pi de causalitat, s’interro-
guen sense fer-se cap pre-
gunta, entren en carrerons
sense sortida lògica, on hi ha
tot d’apories que acaben en
punxa tot just quan comen-
cen. I així el llibre va des-
til·lant allò impossible de ser
pensat; i ho fa sense estri-
dències, tan vaporosament
que, com a lectors, ens deixa
desemparats, i l’única opció
possible ens és la immersió
en un camp de batalla on
s’enfronten armes llança-
fum que ens provoquen la
suspensió del judici. I aques-
ta situació aboca a una gesta
ontològica en què a cap mot
no li és llegut d’encarcarar-
se. I precisament per tot
plegat, el llibre és de molt
bon llegir, no hi ha pas gens
de trobar clus, tot hi és dià-
fan, a la seva manera, i
cada vers hi va fent el seu
paper amb el rerefons d’uns
daltabaixos apaivagats per
energies alhora tel·lúriques
i anímiques. I tot hi va sor-
gint com a ressò d’una crisi
somorta que dilueix el sen-
tit i les significacions que,
paradoxalment, s’hi van
congriant. Una poesia im-
posant i a l’abast dels qui
s’hi posen a l’abast.
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Busqui, compari i...
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Port on es confon boira
i aigua sense color.

A la taula el present:
una olor coneguda
que creia ja passat:
bat el vent una plana
a redós abocada
a una mar sense tast
si no és des de la taula
del cafè de la rambla;
pla d’estranya botànica
escampa blanques flors
amb carbons d’un encens
que embafa, la mortalla
de la vida imitada.
Prada florida, fongs
de pecat d’infantesa.
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Pepo TamaritEl quiosc

El dossier L’últim crit del
pop analitza l’actualitat
d’aquest estil musical

sota el prisma del català.
Podem llegir l’article S’ha aca-
bat el simulacre, sobre Mazoni,
i L’ona aquàtica, sobre Erm,
escrits per Helena M. Alegret,
Petites històries, grans can-
çons, sobre Sanpedro, escrit
per Ferran Amado, i La línia
clara, sobre Mishima, escrit per
Roger Palà. L’actor Marc Cartes
respon les preguntes que li fa
Elisenda Soriguera, i el perio-
dista radiofònic Lluís Cuevas,
les de Roger Palà. Fer bullir
l’olla és un article sobre Josep
Thió escrit per Albert Puig.
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La revista del llibre infantil
i juvenil ens ofereix un
breu dossier, El viatge en

la literatura, amb articles de
Caterina Valriu, Miquel Rayó,
Joaquim Carbó i Raimon Por-
tell. També podem llegir el di-
vertit reportatge del bibliote-
cari Jaume Vilarrubí sobre In-
vents i inventors en la
literatura infantil i juvenil i el
còmic. Albert Jané signa l’arti-
cle El ressorgiment de l’escola
catalana d’il·lustradors. Entre
d’altres temes, podem llegir
una entrevista a Maite Carran-
za, que triomfa internacional-
ment amb la trilogia de La
guerra de les bruixes.
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Número 57
Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil
Barcelona, març, 2007

Amés d’un reportatge
sobre el futur del llibre,
aparentment amenaçat

per les llibreries electròniques,
les biblioteques virtuals, els lli-
bres digitals, etcètera, també
podem llegir unes quantes en-
trevistes fetes a autors d’actua-
litat, com ara Juan Manuel de
Prada, guanyador del premi Bi-
blioteca Breve amb El séptimo
velo (Seix Barral), Luis Lande-
ro, que ha presentat Hoy, Júpi-
ter (Tusquets), Gabi Martínez,
autor de Sudd (Alfaguara), una
novel·la d’aventures africanes,
i, entre d’altres, Sam Bourne,
periodista britànic autor de 36
hombres justos (Grijalbo).
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