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El diàleg entre
ànimes de Iuri
Andrukhóvitx
Iuri Andrukhóvitx sap que l’única obliga-
ció d’un escriptor és escriure bé. Ell ho fa. Per això els
seus llibres no deixen un regust de lectura més o
menys agradable i encertada. No són jardinets burge-
sos, sinó prats salvatges que calen dins el lector fins
al punt que les imatges tornen de tant en tant a la
ment, quan menys te les esperes. És així com els bons
llibres es transformen en agents provocadors.

La literatura d’aquest ucraïnès és d’una hones-
tedat feta de mots que cremen i és per això que va tan
ràpid a l’hora de posar-los en paper. El seu ritme és de
metralladora, conseqüent amb els temps que ens ha
tocat viure. Aquestes paraules al roig viu conformen
imatges que s’encadenen les unes amb les altres amb
un argument que no sap on posar-se. No hi cap. I què?
Tot s’hi val en la novel·la i ell en deixa constància en
tres textos ben diferents: El último territorio, Doce ani-
llos i Recreaciones, tots tres a El Acantilado, i per tant
signats per Yuri Andrujovich.

La mala llet d’Andrukhóvitx, en el més pur ci-
nisme del segle XXI, és una recuperació del crit ro-
màntic. Reivindica un estil de vida marcat per la co-
herència, defensa un no ser de cap territori o, pitjor,
pertànyer a l’últim racó del planeta, valora els qui
viuen la poesia fins a les seves últimes conseqüències
cirròtiques, navega sense por pel país subterrani d’In-
terzone.

Només hi ha una treva i aquesta és el
paisatge ucraïnès, amb la petja que hi ha deixat el perí-
ode soviètic, amb els falsos daurats dels Habsburg,
amb les veus dels poetes que l’han cantat per totes
bandes, amb les revolucions i rebequeries que encara
cuegen. És el que l’autor anomena geopoètica, l’antíte-
si del poder de la geopolítica. L’objectiu és copsar el di-
àleg callat de les ànimes. Només cal parar l’orella i, ah
sí, escriure bé. ❋
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Una gota de sang per morir estimant

T
ornen del viatge a Flo-
rència, on han passat el
meridià del curs, i el
Mestre diu als alumnes
que s’aparellin i es dibui-

xin mútuament. Només dos (Mauri i
Feliu) excel·leixen: en lloc de dibui-
xar-se a ells mateixos, Mauri ha di-
buixat el seu model i Feliu ha dibui-
xat el Mestre.

El Mestre convida a sopar tots dos
joves. Però Feliu no hi va. Després de
parlar del retrat de Mauri (de fet no
ha dibuixat la seva model, sinó una
dona diferent, i això sempre irrita el
jove), el Mestre li pregunta a Mauri si
sap per què Feliu no ha vingut.

–És evident –diu Mauri–. Ell t’es-
tima. O vol assassinar-te. Però no
has de patir perquè ja no és a la
residència. Avui l’he vist preparant

la maleta. Feia una fila terrible.
Fan una copa en un bar. El Mestre

parla del costum de Mauri, tot i la
notabilitat del traç, de pintar sem-
pre un model diferent de qui té al
davant. Llavors entra un grup
d’alumnes, catorze o quinze, amb
un accent etílic als ulls.

–Corre, vés als lavabos, que no et
vegin! –li diu Mauri al Mestre, i es
gira somrient cap al grup, que ajun-
ten taules i hi deixen les jaquetes
mentre uns demanen a la barra i
d’altres van al lavabo.

Fa dies que Mauri vol dir-li algu-
nes coses a l’orella a Ari, una com-
panya de l’acadèmia, de manera
que aprofita la situació (comprome-
sa, inoportuna) i s’hi acosta. Des-
prés de petonejar-se una estona,
beuen cervesa. Tornen a petonejar-

se i tornen a beure la cervesa. Par-
len del curs, del viatge a Itàlia, tor-
nen a petonejar-se. Llavors Mauri,
encara inquiet per la sort del Mes-
tre, va a demanar a la barra.

Però un altre grup, que acaba
d’entrar al bar, l’ocupa. Carreguen
un maniquí. L’han vestit amb frac,
l’han clenxinat i maquillat i li han
posat un monocle. Demanen tots
una copa i també una pel maniquí,
que es mira pel monocle el gotet de
licor fúcsia, amb la ratlla dels ulls di-
buixada i un somriure encarcarat.

Al lavabo el Mestre ja no sent
cops a la porta. Sembla que han re-
solt entrar al lavabo de dones. Mira
l’hora, s’asseu resignat a la tassa i,
per fer alguna cosa, es masturba
pensant en Feliu. ¿On collons deu
haver-se ficat? ❋

MICRORELAT
PERE GUIXÀ

Poc més d’uns segons
(tic-tac) va trigar a ar-

ribar a la seu de l’editorial
Kalandraka un breu text de
Silvio Freytes. I només uns
instants (tic-tac) van caldre
per captivar l’editor i posar
en marxa l’engranatge.
Posem per cas que la fas-
cinació del text va engan-
xar ràpidament l’il·lustra-
dor Flavio Morris i, a partir
d’aquí, la feina es fa difícil
de comptar per segons.

Només un segon és la
narració il·lustrada d’una
seqüència d’un determinat
espai-temps: les 19 hores,
27 minuts i 32 segons d’un

Il·lustració❚Oblit Baseiria■

Tic-tac. Un segon

Una de les il·lustracions de Flavio Morris per a ‘Només un segon’

JORDI GARCIA

capvespre de tardor en un
barri de la zona sud de la
ciutat. En aquest precís
moment hi ha tota una
colla de gent que s’obser-
ven i s’espien els uns als al-
tres, sense ser conscients
que formen part d’una ma-
teixa escena als ulls del lec-
tor. Una galeria de perso-
natges reals, familiars, que
aconsegueixen despertar
la curiositat i el convenci-
ment que hi ha alguna
cosa més que resta amaga-
da però que mai acabem
de saber.

Només un segon per
obrir el llibre: el tic imprès

a la guarda que dóna el tret
de sortida. Després s’atura
el temps i desfilen els pro-
tagonistes un per un, ves-
tits d’una normalitat enga-
nyosa i envoltats d’una at-
mosfera intrigant i màgica.
L’ultima pàgina els reunirà
a tots en l’espai i el temps
que els pertoca, un tros de
carrer en un capvespre de
tardor. Després de girar
l’últim full, torna a passar el
temps i el tac de la guarda
del final marcarà l’acaba-
ment d’aquest màgic
segon. De fet, si només és
un segon, malaguanyat
serà deixar-lo escapar. ❋
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