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Alè de vida

La felicitat
és al fons
de la tassa
Fins fa quatre dies, obrien un Starbucks nou
cada quatre dies. I a cada quatre passes. Ara el que
prolifera són els llibres sobre el fenomen Starbucks.
Howard Behar, un antic executiu de la cadena que en
va liderar l’expansió mundial, ha escrit No es por el
café: los principios de Starbucks que aseguran el
éxito (Empresa Activa). Toni de la Torre, autor de
volums sobre Harry Potter o el doctor House, firma
un títol d’autoajuda tallat pel mateix patró: La
recepta Starbucks de la felicitat. Els principis bàsics
de l’èxit per millorar el teu dia a dia i convertir-lo en
una experiència feliç (Columna). I un tal Michael
Gates Gill, publicista reconvertit en cambrer, explica a
Cómo Starbucks me salvó la vida (Urano) que, havent
perdut la feina, la dona i la salut, va trobar la felicitat
servint caputxinos.

Si mai desaparec del mapa, teniu molts
números de caçar-me dins un Starbucks. Sí, ja ho sé:
és una multinacional ianqui que representa els
interessos imperialistes i bla bla bla. Però, què voleu
que us digui, tothom té les seves contradiccions. Em
netejo la consciència amb una excusa d’estar per
casa: freqüento aquests locals clònics on venen cafè
a preu de llagosta per comprovar que no han canviat
d’estratègia i que tots els cartells i fulletons
continuen sent només en català. Ho deuen fer per
dissimular, perquè no es noti gaire que són uns
ianquis invasors, però he vist amb els meus ullets
invasions menys considerades amb els drets
lingüístics dels envaïts.

Encara que sembli mentida, Starbucks també
està en crisi. El gegant cafeter ha decidit tancar 600
locals als Estats Units, i ha suspès els plans
d’obertura de cent nous establiments previstos per a
aquest any. Dotze milers d’empleats de la companyia
se n’aniran de pet al carrer. Vés a saber quants
d’aquests infeliços es llançaran a escriure llibres
sobre la felicitat Starbucks.❋
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Avui no parlem
d’un àlbum,
sinó d’un llibre
amb il·lustraci-

ons. Un text que va rebre el
premi Lola Anglada de
Tiana 2006, il·lustrat pel
guanyador del premi Vila
de Tiana 2007. Una bona
conjunció i una bona edició
per part de Meteora, que
enguany ha renovat el dis-
seny de les obres guanya-
dores de tots dos premis, i
ho ha fet amb un esperit
contemporani i acurat.

Catorze il·lustracions,més
els encapçalaments dels ca-
pítols, acompanyen el text.
L’il·lustrador, amb formació
enel campdeldisseny iamb
tendència a la representació
lineal amb un traç decidit fet
amb ordinador, mostra un
gran coneixement del llen-
guatge visual, amb unes
composicions molt ordena-
des que confereixen certa
fredor al resultat final (pot-
ser un pèl massa preocupa-
ció formal en detriment de
l’emoció).

Set protagonistes
El text de Xavier Blanch
està dividit en set capítols
titulats amb el nom dels
protagonistes de cadascun
d’ells, sis bèsties i un nano,
en Tomeu, que al cap i a la
fi els representa, els defen-
sa i els fa justícia.

Els set habitants de
l’hort comparteixen, a més
de la T amb què els comen-

ça l’apel·latiu, tribulacions
emocionals molt humanes
(la gelosia del rival, l’afany
de llibertat o, al contrari, la
seva pèrdua), unes trajec-
tòries vitals que són prope-
res a nosaltres, els lectors
que agraïm i aplaudim
l’emoció dels altres, mal-
grat que siguin bèsties i vis-
quin a l’hort.

A nosaltres, éssers de
ciutat, que ens entendrim

amb la descripció eficaç de
l’espai rural, amb els veïns
de quadra i amb paraules
màgiques, de tan senzilles,
com ara abeurador, menja-
dora i godall. Que els finals
són força tràgics? Tot és re-
latiu. Tràgica també és la
vida de qui es lleva a dos
quarts de set cada matí a
ciutat i es tanca vuit hores
en una oficina. La vida a
l’hort és, si més no, vida.❋

Una de les il·lustracions de Marc Vicens per a ‘Bèsties de l’hort’

Llibre il·lustrat❚ Ignasi Blanch & Àngel Burgas ALEGRIA

❋

Bèsties
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Espurnes de presagi
sota la parpella
fràgilment supervivent.

Imperis de receptes
de tots els temps
contra l’astuta cendra indiferent.

La treva de les ombres disfressades
–pastura d’aloses en el moradenc–
és l’ebri argument que et celebra.

L’ara és vinassa de passat i vertigen.
El fermall es rovella d’oblit prematur.
L’hivern desdibuixa els rostres.

Josep Igual
Benicarló, 1966

Títol poemari: Ditades al vidre
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