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Una
invitació a
‘xuriguerar’
Una trobada amb mestres a Martorell em
permet topar-me amb un lletraferit en actiu: Francesc
de Castro, patró de la Fundació Francesc Pujols.
Vestit amb l’uniforme de bidell, m’ensenya
entusiasmat una petita mostra dels llibres que va
escriure Joan Baptista Xuriguera, feta amb motiu del
centenari del seu naixement. És al vestíbul del CRP

del Baix
Llobregat, a
l’avinguda
Tarradellas, 11, i
és la prova que,
a banda de
conjugar verbs,
en Xuriguera
també va tenir
temps per fer
novel·les, teatre,
poesia i història.
Si a aquesta
obra extensa hi
sumem la del
seu germà
Ramon, crític
d’art, ja es veu
que xuriguerar
pot convertir-se
en un verb nou
que significaria
treballar molt

per construir una cultura. Ja ens aniria bé que en la
nostra llengua existís un verb així i que es practiqués.

Ara per ara, els qui l’han practicat són els d’El
Cep i la Nansa, l’editorial de Vilanova que acaba de
treure Volves grises, de Ramon. També acaben de
publicar Hilde i Margarit, de Joan Baptista. Els d’Edicions
1984 han recuperat Desembre, de JB, i Desordre, del seu
germà. I a Fonoll han apostat pel llibre de poesies
L’Horta Daurada, de JB. Tota una xuriguerada!❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Capritxo paratàctic

E
l cementiri encapotat.
Brunzit d’abelles?
Migranya d’avions
constants, de lluny, de

prop.
–Artur, les herbes de la

Cinquena Avinguda.
L’aeroport no gaire lluny. Aquí

l’eclíptica d’aterratge.
El manteniment dels nínxols de

la part vella. L’anunciat
reportatge del fotògraf del
suplement del diari local. A dos
quarts d’onze.

–I els sacs de la brossa?
Crisantems i vincapervinques?

Cada cop menys, massa tòpic. El
muguet, fins i tot esparregueres.
Ara pla, la truita dels morts! La
rosa de Sant Jordi. Teranyines. I
ara sol, però calitja, i humitats. I

els llibres, i el xivarri? Llunyanies
mal evocades.

–A l’altell de l’últim pavelló.
Més avions. Un rrrrrum

espinada amunt, fins a l’occípit,
per l’esperit perdut. Vehicle de
records, turris echonica,
esgarrinxada a la mà esquerra.

–Quin mal, massa pes!
–Sempre la queixa, sempre el

mal de fora. La fugida, la fugida,
fins quan?

Bromes celestes, subtileses
cromàtiques, neutralitats
tonificades. Colors
complementaris, tonalitats
veïnes. La proximitat, la
indiferència, la depressió solar.

–No, no, el mal de dins. I la
fugida endins.

El carretó. Quant d’esforç! Una

mica de pols, el frec insistent de la
mà contra els ulls. Una olor
extemporània. La inutilitat.
Quants records! Una mica de
confusió, però no massa. No
suficient.

–Fugida? Immobilitat, fugida, sí.
Però per avui, per ara mateix.

El trànsit? Sí, en un sentit. El
tràngol. El desordre. El desordre
reiterat. Reiterat. Reiterat.
L’irreparable. El buit.

–Sí, Momo, ara mateix.
Cada cosa al seu lloc. Mosques,

ocells, escarabats. Aranyes.
L’herbei fugisser, l’olor de terra
remenada, la innoblesa, la
brutícia, la intemperança. La
solitud sense significat, sense
ritmes, sense pautes, sense futur.
El somriure de la mort.❋

MICRORELAT
MIQUEL DE PALOL

Sir Arthur Conan
Doyle va ser un
metge escocès
que va triomfar

lluny d’aquesta disciplina
científica, perquè es va fer
famós com a pare del de-
tectiu Sherlock Holmes.
Va escriure diverses
novel·les protagonitzades
pel seu heroi, sempre
acompanyat del fidel doc-
tor Watson, tot i que
també va publicar a la
premsa de l’època (finals

del segle XIX) relats curts,
com el que ara ens oferei-
xen els de Lumen.

Rosa Moya ha fet l’a-
daptació del text original
per adequar-lo als lectors
de més de 7 anys. L’origi-
nal i la versió són prou in-
teressants, però el que
destaca amb llum pròpia
són les il·lustracions de
Roger Olmos.

Aquest autor català de
32 anys va començar a di-
buixar respirant l’ambient

de l’estudi de disseny del
seu pare, ple de llibres
d’il·lustració. Després va
passar una època breu fent
dibuixos clínics a la Dexeus.
Sí, prou curiós. I poc des-
prés es va llançar de cap a
la il·lustració infantil. Les
lloances internacionals que
va rebre a la Fira de Bolo-
nya el van situar en el
mapa dels grans il·lustra-
dors gràcies al seu estil
personal i detallista, la
sàvia combinació de traços

nítids amb d’altres que
s’acosten a l’esbós, la crea-
ció d’ambients i de perso-
natges entre la caricatura i
l’hiperrealisme i la magní-
fica tècnica que aplica per
als reflexos i jocs de llum.

Olmos demostra que el
virtuosisme tècnic té més
sentit estètic si va ben
acompanyat d’una em-
premta personal que tingui
cosesadir,quecreï lectures
paral·leles i no es limiti a fer
de comparsa del text.❋
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