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Dolors Miquel,
la vitalitat feta
paraules
La primera vegada que vaig sentir Dolors Mi-
quel en un recital de poesia em vaig quedar ben pa-
rada per la seva força, per la manera d’esgargame-
llar-se, per la precisió de les paraules. Em va provocar
el mateix efecte que quan vaig sentir per primer cop
l’Enric Casasses. Va ser una barreja eufòrica d’orgull
perquè formen part de la nostra cultura, d’agraïment
perquè ens reconcilien amb la tradició literària i de
pressa per recomanar-ho als amics, fins i tot, i sobre-
tot, als qui no han llegit mai cap llibre de versos.

Miquel recitava aquell poema d’ascenció a la
Seu en l’accent de la seva Lleida natal. Era al pati del
Museu Marès, un lloc especial per visualitzar paraules.
Després l’he vista en altres saraus i, malgrat el seu ca-
ràcter rebec, mai no m’ha fallat, precisament perquè és
l’antítesi d’una relacions públiques. L’últim cop, em
sembla, va ser quan va guanyar el premi Gabriel Ferra-
ter de Sant Cugat i va recitar aquell plany de la Mare de
Déu que comença amb un contundent: “Vai parir un
imbècil, un ingenu”. Sembla una irreverència però jo,
exercint el meu dret de llibertat lectora, sempre me
l’he pres com un cant marià desgarrat que demostra la
impotència d’una mare que veu que el seu fill acabarà
malament. Tot un poema d’amor.

És tota una bona nova tenir una poeta com ella
a les nostres files perquè fa feina amb els conceptes
tradicionals, forçant-los fins al límit, i perquè parla de
les dones amb mirada sincera de dona, alliberant-se de
papers preestablerts, de tòpics i d’altres mesquineses.
A aquestes altures del partit, malauradament, això en-
cara és d’agrair i remarcable. A més hi ha certeses de la
condició d’escriptora que són incontestables: “Si ha-
gués tingut un fill / ara no faria cap missa ans / tindria
el meu fill amorrat al meu mugró / fins que s’inflés tant
que s’arrebentés / sideral paparra de llet materna”.
Doncs, això. ❋
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El cap del cuc

D
es de ben aviat, a set o
vuit anys, mostro sig-
nes d’idiotisme pro-
fund. Amb una llima,
serro els barrots del

bressol i visito les vuitanta-set bibli-
oteques públiques de la Xarxa
d’Equipaments Associats d’Art, Soci-
etat i Cultura. Llegeixo la Crítica de la
raó pura i, tot seguit, la Crítica de la
raó pràctica. L’obra completa de Dos-
toievski, Manganelli, Flaubert, Hams-
un, Nietzsche, La Rochefoucauld i al-
guna cosa de Cioran. També la Feno-
menologia de l’esperit i El món com
a voluntat i representació. Buffon,
Papini i Pepys vénen després, i Tho-
mas Bernhard de tant en tant, només
per despistar els vigilants.

Naturalment, em porten a l’hos-
pital. Allà em fan moltes proves, so-

bretot al cap: una pila de radiogra-
fies en què es veuen les circumvo-
lucions cranials i els circuits neuro-
nals. El metge es mira les radiogra-
fies a contrallum, comenta alguna
cosa amb els seus col·legues,
homes que fan olor de loció d’afai-
tar i porten esclops blancs, esclops
amb una retícula de puntets de
ventilació a les empenyes, cadas-
cun taponat amb una unça de
ronya. Un dels batablanques té se-
tanta-sis mencions al Google.

M’han d’operar, ja tinc hora al
quiròfan. La nit abans, obro la porta
del lavabo. Poso el tamboret da-
munt del dipòsit, m’hi enfilo i trec el
cap per la finestra. Els senyals van
d’un pavelló a l’altre, projectats amb
una llanterna i ombres que fan pam
i pipa. Però l’home que fa capses de

cartró avui no diu res.
El metge, després de sedar-me,

comença a trepanar. Del forat que
fa a l’occipital en treu un cuc llarg
i glutinós. Compto ben bé cinc
pams de bèstia, que van a parar a
una safata en forma de ronyó i
d’aquí el fiquen en una galleda
d’alumini que llencen a les es-
combraries. Em donen l’alta.

A casa, faig vida normal. Aprenc
a cuinar, passo l’escombra, planto
llavors de sobre. Una tarda, llegei-
xo tot Kafka, Zweig, Pazzi i el Trac-
tatus logico-philosophicus.

Immediatament, em tornen a
dur a l’hospital. M’hi fan més pro-
ves.

–Cal tornar a trepanar –diu el
metge–. El cap del cuc s’ha quedat
a dins. ❋
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La casa del misteri de
dalt del turó és un ca-

salot de paper fet amb
capses de diferents mides
que recorda els muntat-
ges que tots hem fet algu-
na vegada amb capses de
sabates. Per les habitaci-
ons s’hi passegen els clàs-
sics personatges del món
del terror i del fantàstic
tot fent una corranda-
poema amb rodolins i en
la qual no hi ha lloc per a
la por ni l’ensurt. Molt
bona la versió al català
d’Albert Jané.

Les il·lustracions són
muntatges fotogràfics de
les recreacions dels esce-
naris amb els seus prota-
gonistes. És molt divertida
i original la construcció
dels diferents personatges
gràcies a la diversitat de
materials utilitzats: paper,
cartró, roba, molles de pa
i fins i tot cabells.

L’atmosfera és molt ci-
nematogràfica, tot i que
gens terrorífica, i estan
molt ben aconseguits els
diferents plans de visió i
enquadraments que per-
met la fotografia, així com
la utilització de la llum per
crear diferents propostes
d’ambients i la projecció

❚Il·lustració■Oblit Baseiria■

Combinant materials

La casa del misteri

Text: Carmen Gil
Il·lustració: Riki Blanco
Fotografia: Artur Ribas
Traducció: Albert Jané
Editorial Combel
Barcelona, 2007
Preu: 12 €
Pàgines: 36
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ROBERT RAMOS

d’ombres com un element
clau de la mateixa il·lus-
tració. D’aquesta manera
cada pàgina esdevé una
proposta diferent, agosa-
rada i original. Deu haver
estat difícil la tasca de
compaginar el text i la
imatge i, en general, la so-

lució trobada és realment
molt bona. En alguns mo-
ments, però, ens pregun-
tem si no podrien haver
tret text, si la imatge ja
s’explica per ella mateixa.
Si la il·lustració ja ens
parla... cal repetir les coses
dues vegades? ❋
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