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Els passos
sòlids
dels Lorca
Philip Roth diu que el pitjor que li pot
passar a una família és que li neixi un fill escriptor.
Naturalment exagera amb aquella contundència
necessària perquè les paraules acabin sent cites,
però no va gaire desencaminat. A El meu ofici,
Espinàs dóna a entendre la mateixa idea d’una
manera més discreta. Dedica el llibre a la seva família
“per suportar comprensivament els inconvenients de
tenir un escriptor a casa”.

Després de llegir les cartes de Vicenta al
seu fill, Federico García Lorca, que acaben de ser
editades per Víctor Fernández i publicades a RBA, un
confirma que no és cap casualitat que hi hagi famílies
a qui els neixi un
escriptor. Avisem
que aquesta
mena de
descendència no
ha de ser
necessàriament
molesta. Si més
no, la mare està
orgullosa del fill,
i Lorca tampoc
no pot tenir cap
queixa d’una
mare que li diu:
“Ens alegra que
et trobis amb
prou ànim per reconèixer que tens fusta i facultats
d’artista pur i exquisit”. Quin regal per a l’autoestima
del poeta! Quina via lliure per començar a escriure de
verds i sagetes amb tanta naturalitat!

Diuen que abans de morir afusellat el
poeta va pensar en la mare que li havia ensenyat tot i
en aquest tot s’amaguen moltes coses, són les que
acaben formant un poeta, són les que basteixen una
persona d’una peça.❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Cinta amb 6 torns a la xinesa

E
ls guardians del cementiri
fan l’última infusió. En
Momo diu:
–Quina lluna acaba de

sortir. Deu fer el ple. Una nit així, jo
era l’aprenent com ara tu, en
Tofònic, el meu antecessor, em va
dir:

«–Una nit com aquesta em vaig
quedar aïllat per la neu en un
refugi de muntanya amb dues
dones bellíssimes, i per distreure el
fred i l’insomni, la rossa, Joana, es
deia, va dir:

»»–Quins contrastos, la vida. Fa
tres dies jo era a Portvendres al llit
amb dos homes, amb una calor
que empestava, i acabat el sarau, el
que jo preferia roncava, i l’altre,
l’Andreu, no parava de xerrar. Em
va dir:

»»»–Dissabte l’Hebe i jo vam
coincidir en una festa a Anvers amb
el seu exmarit, un amant antic i
l’actual, tots amb les parelles
oficials, amb el valor afegit que
l’exmarit i l’últim amant són cap i
subordinat. A l’Hebe l’exciten
aquestes coses, i quan tots
estàvem per ella va dir:

»»»»–El repartiment de la
saviesa en peces de
trencaclosques, vet aquí el sentit
de la vida, o més aviat trencaculs!
Ahir em vaig lligar un tio que em
va dir:

»»»»»–Els somnis serveixen per
resoldre conflictes, però quasi mai
del qui els somnia, sinó d’un altre,
d’un desconegut. Per això la
majoria són incomprensibles, tot i
que només per ignorància

semblen absurds. En rares
ocasions es fa la connexió
il·luminadora. Qui sap, ahir al matí
en Carles, un soci de l’empresa,
em va dir:

»»»»»»–Anit he somiat que una
nit de lluna, el Jardiner del
Cementiri i l’Aprenent descobrien
l’ordre ocult de la planimetria del
recinte, i per restablir les
alineacions d’avingudes originals
cal enderrocar tres blocs de
nínxols…»»»»»»

–El Jardiner i l’Aprenent?
–l’interromp l’Artur–. Si fóssim
nosaltres, ho faríem.

–Si podem fer com si ho fóssim,
tant és que ho siguem o no.

–A tots els efectes, ho som.
–Ho som, però no a tots els

efectes –conclou en Momo. ❋

MICRORELAT
MIQUEL DE PALOL

Hi ha milers de
temes per
parlar i omplir
pàgines i més

pàgines, i també hi ha els
“grans temes” i entre
aquests la mort hi té un
lloc destacat. He de con-
fessar que m’agraden els
àlbums adreçats als in-
fants que parlen de la pèr-
dua d’un ésser estimat, la
vida, el comiat o la mort.
Actualment se’n poden
trobar una bona colla i
molt bons tant pel que fa
al text com a la imatge. La
carícia de la papallona
n’és un bon exemple.

Un avi i el seu nét van a
fer feina al tros. S’han de
plantar raves per a la pri-
mavera i un cirerer per al
petit per quan sigui gran. I
així, fent forats a la terra i
seguint el curs de la vida
amb les plantes, una pre-
gunta s’escaparà: i l’àvia,
on és?

Es tracta d’una àvia que
hi és i no hi és –insinuada
la seva presència per
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Les il·lustracions ajuden a distingir la vida de la mort
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només una pinzellada
blava que dibuixa la seva
silueta–, però que vetlla
pels seus i es fa sentir com
la carícia d’una papallona.

Amb una exquisida i
delicada senzillesa, amb
poques paraules, però
precises, i una il·lustració
creada a partir de figures
de filferro i altres materi-
als de rebuig fotografia-
des i retallades sobre un

escenari de fons blanc
trencat i damunt d’un
terra tan real com la vida
mateixa on tothom té po-
sats els peus d’un manera
o altra, obtindrem una
resposta clara i bonica,
màgica i amb un toc
d’humor molt subtil a una
pregunta de difícil respos-
ta, i més quan qui la fa no
aixeca un pam de terra.

Christian Voltz és autor

de més d’una quinzena de
llibres, té tres àlbums més
traduïts a Kalandraka, és
escultor i ha fet cartells i
també muntatges audio-
visuals. Gairebé sempre
és autor del text i la imat-
ge i les seves creacions
són molt personals, inimi-
tables, diferents, úniques,
respiren poesia per totes
bandes i, a més a més, són
molt divertides.❋
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