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¿Isi després de tot allò
que hem predicat de
la importància de la
lectura des de ben

petits, el llibre com a motor cultu-
ral i un llarg etcètera, de cop i volta
algú s’atreveix a capgirar veritats
absolutes i a dubtar del que es con-
sidera establert per fer-nos saber
que podem patir una indigestió per
haver devorat massa llibres?

Sí, juguem a posar el món a l’in-
revés. Construïm una fantàstica his-
tòria d’un nen que devorava llibres
i com aquests el van dur a una ter-
rible indigestió i probablement
també l’haurien dut a conseqüèn-
cies més greus si no hagués decidit
parar en sec.

Perquè devorava llibres, però de
veritat, començant per la coberta i
fins a l’última pàgina. Informació
mastegada i processada dins el cer-
vell que arriba després a la panxa i,
és aquí on acabarà organitzant-se
un daltabaix amb la gran quantitat
de lletra impresa que ha menjat. I
tot allò que ha après dels llibres
acabarà sent com una mena de gar-
buix sense sentit i que no serveix
per a res. Podem passar de ser el
més savi a ser el més burro.

Atenció! Aturem el procés i pen-
sem: els llibres no es mengen, es
llegeixen i, el que és més important,
cal pair-los, a poc a poc. I encara
més, ni per saber llegir abans s’és

més bon lector ni aquell que llegeix
més ràpid esdevé més savi. Cada
cosa té el seu temps.

Oliver Jeffers ens presenta la his-
tòria d’un personatge únic i extra-
ordinari. Un escenari ple de llibres
de tota mena i on a cada pàgina
podem descobrir les restes de pa-
pers impresos per formar una ca-
dena sense fi de llibres dins de lli-
bres, en què tot acaba sent un gran
pastís de lletres que satisfarà tots
els lectors.❋

Lluïsa
Forrellad,
retorn fluid
L’última novel·la publicada de Lluïsa Forrellad
es titula Retorn amarg i n’hem de dir “l’última
novel·la publicada” perquè no equival a la seva
última novel·la escrita. En aquesta autora la redacció
enllestida i la publicació no van de bracet i aquest
Sant Jordi ens sorprèn amb una novetat que va
passar per la seva màquina d’escriure fa més de
trenta anys.

Ens sorprèn perquè és ben bé una obra escrita
fa molt de temps, i amb això no vull dir que estigui
passada de moda. Com un bolet narratiu, Forrellad,
més coneguda per Sempre en capella, ens remet a
una literatura artesanal, molt pendent del retrat dels
personatges, que narra els avatars d’un poble del
segle XIX on el progrés capgira les maneres de viure
ancestrals. Això es pot fer molt malament, a l’estil
impostat, com si es tornés a bastir el Poble Espanyol,
o es pot fer molt bé, com Forrellad, que t’ho fa tan
creïble que sembla que estiguis llegint un autor d’un
altre temps, com una mena de Febre d’or ruralitzada.

‘Retorn amarg’ és un llibre per llegir quan un
té ganes que li expliquin una història. L’estil és tan bo
que no es fa notar i tot flueix amb la textura de les
salses que s’han deixat reposar, en el seu cas, molt
de temps.❋
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ADA CASTELLS

Qüestió de sentiments

L’
Artur ha perdut la por a
enfrontar-se a en Momo.
–Quin sentit té
estructurar la memòria

si ja ho fan les màquines, si tot
s’ha tornat tan efímer que ja no es
construeix res des de programes
d’imatges? Els poetes han vençut,
però és una victòria pírrica. S’han
acabat les biblioteques.

–La memòria ja no és el que era
–diu en Momo–. I ja no ho sap
ningú, ni què ha estat mai. El món
laboral s’allunya de dimensions
morals, la dignitat es confon amb
la independència i ja no es veu
ningú responsable de res més
lluny del seu nas. Un retorn als
temes goliàrdics per igualar-nos
tots sense pulsions
iconològiques: en la borratxera,

en el coit, defecant i, sobretot, en
la mort.

–Qui et sentís diria “ecs”.
Recurrent, inevitable, la

perspectiva de la insòlita,
repetida, quasi odiada i tot això
no obstant cada dia més
enlairada i augusta Reine
Vernunft. Tan lluny perquè
sembla tan a prop. Perquè sembla
immutable. Indiferent a afinitats
electives.

–Però no ens sent ningú –el
vent distribueix reposos que
fossilitzen la llum en abrasives
sequedats del negre i el gris–. Què
m’importa, si per a la Reina ja no
seré mai més altra cosa que el
dubte entre la nosa i l’oblit?

L’Artur s’adoloreix en els
enfosquiments, com descolorir-se

erosiona escorces i trepitjada
fullaraca, en l’endurit cansament
de la terra.

–Si jo sé una cosa que sé que
saps tu i que ignora un altre, i en
sé una altra que sap aquest altre i
que ignores tu, deu ser
pràcticament impossible que tu i
algú més no sapigueu coses que
jo ignoro.

En Momo assenyala les tombes.
–Devem ser a l’únic lloc del món

on repetir obvietats té sentit, però
aquí tothom sap el mateix: res. O
tot, depèn de com t’ho miris.

–Pel rebombori que fan
–riuen–, diria que tant els és.

Les fulles seques acaben els
circumloquis, la llum ha desistit.

–No n’estiguis tan segur –diu en
Momo molt fluix.❋
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