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Eugénio de
Andrade i un
art pacient
És curiós que hi hagi poetes amb una intensa
vida literària, que vessen sociabilitat i, en canvi, fan
llibres ben críptics que només entenen amics i
familiars o, si més no, això es veuen obligats a dir.
Eugénio de Andrade és el contrari. Es va passar la
vida, és a dir, fins fa tres anys, fugint de les
entrevistes, les presentacions, els actes públics i
altres servituds i, per què no?, les alegries de l’ofici.
En canvi, la seva poesia té una voluntat comunicativa
clara, si més no amb una primera lectura un no es

queda fent cara
de lluç.

Naturalment és
poesia i, per tant, el
lector no té per què
entendre’n el
significat, ni tan sols
és necessari buscar-
hi cap missatge. Les
paraules flueixen
encadenant imatges
i presències que
omplen qui ho
llegeix no se sap
ben bé com i cada
cop de diversa
manera. Aquesta és
la gràcia, el misteri.

Per acabar, un
tast, que és una
poètica: “En el plat
de la balança un
vers hi basta/ per

pesar a l’altre la meva vida”. Ens arriba de la mà de
la traducció d’Ofici de paciència, que acaba de fer
Antoni Xumet Rosselló. Ho publica El Gall Editor en
bilingüe. Tota una celebració per als lectors amb
prou paciència per apreciar slow books.❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Cultura de club

À
nia entra al club amb un
vestit que li marca les
formes. Du unes vambes
Asics Tiger i els cabells

recollits amb una cua. També
porta un collar ple de lapes, que
es va comprar en un viatge a
Indonèsia. La primera lapa se
l’endú al guarda-roba un jove de
llavis llisos, que se la mira
obnubilat i s’arronsa d’espatlles.

La segona és per a un altre jove,
que li ha allargat el combinat amb
un somriure. El noi, després de dir
una cosa inaudible, es guarda la
lapa a la butxaca, mentre Ània fa
un gest a una amiga perquè li doni
foc. L’encenedor il·lumina el
mentó i els pòmuls de les noies.

La tercera lapa és per a un
individu de cos atlètic. La quarta

lapa, per a un jove amb serrell i
patilles i una xapa amb la lletra L
sobre fons verd. La cinquena
lapa… Encara no és mitjanit i el
collar ja gairebé no s’aguanta;
Ània ha de posar-se la mà al
plexe solar perquè no se li
desfaci als dits.

Sota un bafle penjat del sostre,
hi ha un grup d’habituals del club:
els anoracs i els abrics estan
apilats damunt d’un tamboret, fets
una bola. Otger va a la barra a
demanar una cervesa. Hi veu dos
nois, amb la mirada escrutadora i
les mans enfonsades a les
butxaques de la caçadora, també
habituals del club. De tant en tant,
s’acosta algú i els joves li passen
una cosa. En ve un altre i,
secretament, li passen una cosa

(joves, jovincells; tots volen
participar de la joventut).

Otger travessa la pista i torna
amb els seus amics, que ara són
al mig de la pista. Sona Babies,
de Pulp.

Cinc de la matinada. L’última
lapa és circular i opaca, de la
mateixa mida que les altres. Els
llums del club s’encenen, la
música s’apaga. Tothom surt del
club; alguns s’asseuen a la
vorera, d’altres es recolzen a una
tàpia rere la qual hi ha un solar.
Un amic d’Otger s’ha trobat al
vestíbul uns coneguts de la
universitat. Otger i els altres li
diuen que són al parc que hi ha a
tocar. El jove els diu que ara hi
va, que l’esperin. En aquest grup,
hi ha Ània.❋

MICRORELAT
PERE GUIXÀ

La increïble histò-
ria d’un nen que
primer va per-
dre el seu nom,

després va conèixer el si-
lenci i la soledat, i va aca-
bar sentint dins seu la ve-
ritable felicitat en desco-
brir que cal estimar per
sentir-se estimat.

Només tres colors per
definir la història: negre,
blanc i vermell. Negres
són els ulls que miren i

observen el món, poden
ser grans com els del nen
terrible o bé molt petits
com els de la nena ocell.
El blanc de l’ou que es
trenca per crear un nou
ésser i el dels llençols
que vetllen els somnis,
així com el blanc de les
plomes per aprendre a
volar. I un vermell fort i
ferotge, com els dels lla-
vis dels quals ha de sortir
el primer petó que ens

portarà a emprendre el
vol i el nou camí a la feli-
citat.

Si la lectura ens arriba
ben endins del cor i ens
desperta sentiments con-
tradictoris que ens
poden arribar a ferir o a
molestar, deixant-nos un
regust amarg i dolç a
parts iguals, les il·lustra-
cions complementen el
text fent que esdevingui
més intrigant i inquie-

tant. A la vegada, però,
text i il·lustració constru-
eixen unes belles imat-
ges poètiques creant una
atmosfera sorprenent i
alhora profundament
màgica que impregna tot
el llibre. És remarcable el
treball de compaginació
per part de les dues au-
tores i l’equilibri existent
entre text i il·lustració.
Tasca moltes vegades di-
fícil d’aconseguir.❋
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Un bella història

La increíble
historia de la niña
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