
que formen Hojas de Madrid. A
l’octubre, versos: Crímenes y
baladas y otros poemas.
En un món perfecte Umbral mai
hauria sortit a la tele. Així el lector
no hauria d’evitar conyacs, la
Milá, verges en flor, bufandes
d’hivern i amics del chotis. Perquè
Umbral és un escriptor
sorprenent. Un estilista molt
allunyat, no ja de la mitjana, sinó
de l’excel·lència dels escriptors en
castellà dels últims cinquanta
anys.
Carta a mi mujer s’integra en
l’Umbral més íntim. Aquest que té
Mortal y rosa com a principi, amb
lletra majúscula. Són pàgines que
es recreen en la quotidianitat.
Pàgines que, amb el talent i l’ofici
de l’autor amb el llenguatge,
aconsegueixen la quinta essència
de la literatura: aturar el temps.
Umbral es refereix a aquesta
voluntat de fugir de l’actualitat i
incrustar-se en el present. Les
petites coses descrites amb
pinzellades commovedores,
líriques però mai vanes. Hi ha
escriptors que redacten bé. Uns
altres, pocs, escriuen bé.

Nocilla Experience
La pirueta és aquesta. La
intensitat d’un poema, la
contundència d’un llibre
d’instruccions. Literatura que
vomita dades, situacions,
itineraris i codis en deserts
–interiors i exteriors–. Ulls de
mosca davant un centenar de
televisors engegats. Literatura
que se sap impostada. Que et roba
la cartera. Et diu que ella és com la
realitat: fraccionada, partícules
líquides, inabastables i
disgregades. Però és una
literatura que neix de la
representació de la representació
de la realitat. El que és real
s’inventa. No existeix. O millor
encara: em fa mandra saber si
existeix.
Aquest és el segon llibre de la
trilogia nocillera. Terme que ha
funcionat en mitjans i escriptors.
De tal manera que fins i tot ha
donat nom a una generació més
per un tema cronològic que d’estil.
La primera, Nocilla dream, va
suposar un avís, una manera de
sacsejar les estructures narratives
espanyoles. Com una mena de
Foster Wallace menys setciències,
Fernández Mallo regurgita el puzle
pop: música, cinema, manuals
mecànics, trobades, casualitats. I
tot aquest material el fonamenta el
mateix lector, que complementa i
dóna rang d’essencial a allò que no
ho és. I és el mateix lector, també,
qui decideix si juga o no. Al parxís.
No als escacs.

100 raons per llegir

altres. Després, en l’abús despietat
de qui ostenta l’autoritat no
discutida. L’atrocitat dels hàbits
repetits sense preguntes ni
explicacions.
Amb guant de vellut, Kohan manté
a temps el diapasó. Bona feina de
canonades. Una lliçó de com
narrar una història petita sense
que decaigui l’atenció del lector.
Sense que a l’autor li agafi un atac
de ser autor. Compensat i eficaç. La
ironia ho especia tot plegat de tal
manera que comets el mateix error
de confiança que la protagonista.
Així que quan vols adonar-te’n,
l’aranya t’ha atrapat i estàs enmig
d’un gran malson i d’una bona
novel·la amb els miralls invertits.

Deja que la vida llueva sobre mí
Amat cavalca a pèl. Fins i tot ho fa
en les seves novel·les més formals.
És el cas de Reina de América i El
país del alma. Però quan, a més, el
format i la realitat són una
estructura líquida, Amat carrega
amb totes les despeses. Les seves i
les teves. Valent fins al dolor. Un
acte de creació inabastable, en què
la realitat no és més que un
accident entre aquell que escriu
cartes sabent que el remitent està
equivocat. Kafka va dir allò que
havíem de buscar llibres com
destrals. Llibres amb els quals
poder trencar el gel al nostre
voltant. Deja que la vida llueva
sobre mí és un d’aquests
artefactes.
Canviant espies en el límit de
l’autobiografia. El compromís és
amb la lletra escrita, que no amb la
vida. Amb els sentiments i no amb
els documents o les estructures
familiars. Amat obre l’àlbum de
fotos familiars i escull moments,
sensacions, ferides i venjances. És
el llop que enderroca la casa de
maons. El mestratge a l’hora de
construir la seva prosa fa que,
agafat del seu fil, puguis sortir del
seu laberint. Un itinerari de
sentiments, ecos i esclats
emocionals. La mort primerenca
de la mare, la relació amb amics,
germans, madrastres, amants i
marits. Tot en carn viva. Sense
anestèsia. Hidrogen líquid amb el
qual cremar casa teva.

Carta a mi mujer
Va ser escrita amb una Olivetti
vermella fa més de vint anys. El
seu autor no va voler que s’edités.
Mesos abans de la seva mort va
canviar d’idea. Va fer que la
transcrivissin a l’ordinador. Ara
és la primera de les obres
pòstumes que anirà omplint els
buits de la Biblioteca Umbral. Al
maig apareixeran les novel·les
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Per què en diuen el Dia del Llibre i no Dia dels

Llibres? Al carrer hi ha milers de llibres, però

sembla que la festa es faci en honor al Llibre

Únic i Perfecte, una mena d’abstracció tan

idealista com la Idea dels filòsofs, una

singularitat que fa respecte i por a la vegada

per tal com ens recorda el Llibre Sagrat de

totes les religions, la Bíblia, l’Alcorà, el

Talmud..., el Llibre de referència on és tot, la

història del poble elegit, les lleis eternes, els

manaments de la Llei de Déu, els proverbis,

els consells de vida, la moral... El nom de Dia

del Llibre sembla portar aquest llast del

passat: un sol llibre, una sola llei, una sola

religió... Monoteisme, monogàmia,

monocràcia, monolingüisme, monopoli,

monografia..., monomania i monotonia!

Per això molts ciutadans van adelerats a la

recerca del Llibre del Dia, i fins i tot llibreters i

editors es tiren pedres a la seva teulada

empresarial i intel·lectual intentant

promocionar el Llibre que les enquestes, els

mitjans, les llistes de llibres més venuts i tota

la pesca situaran al cim de la piràmide

comercial, com si tots els altres llibres no

fossin més que la runa de la pila que serveix

per enaltir i destacar

el Llibre, prescindint

de la qualitat i

fixant-se només en

la quantitat,

sacralitzant la caixa i

la butxaca en lloc de

magnificar la

intel·ligència i la

sensibilitat.

Per secularitzar la festa i fer-la més

participativa i democràtica, cal fer caure el

Llibre Únic de l’escambell, i escampar els

llibres, tots els llibres, que arribin a tots els

lectors possibles, amb gustos diferents, amb

nivells diferents de lectura, amb ofertes

diferents i promocions iguals per a tots,

escampar la bona nova de tots els evangelis

possibles, dessacralitzar i desritualitzar la

festa i mentalitzar la ciutadania que els

llibres, les llibreries, les biblioteques..., obren

tots els dies de l’any. I per això caldria

començar per canviar el nom i dir-ne DIA

DELS LLIBRES, i després actuar en

conseqüència. La festa hauria de ser com les

trobades en què els joves il·lusionats van a

buscar parella, i, si tenen sort, molts troben la

seva, que és només seva, i no la de tothom.

Molta sort amb el llibre que trieu de parella!

Emili
Teixidor
Dia dels Llibres
i no del Llibre

Monoteisme,
monogàmia,
monocràcia,

monopoli,
monografia...
i monotonia!

Nuria Amat
Lumen
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