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Premis
‘nacionals’:
mira que bé
Potser m’ho hauré de fer mirar: estic tan
encantada amb els Premios Nacionales que acaba
de concedir el ministeri de Cultura que fins i tot
tolero una miqueeeta millor l’adjectiu nacional
aplicat a l’Estat que ens acull. Sort que coses així
passen molt de tant en tant: si fossin més freqüents,
encara seria capaç de tornar-me espanyola. Amb
aquella alegria, tu.

La primera feliç circumstància és la
concessió del Premio Nacional de poesia a Joan
Margarit per Casa de misericòrdia. No puc afegir gran
cosa a tot el que ja s’ha dit i escrit sobre aquest
poemari en concret, ni sobre el conjunt de l’obra
d’aquest senyor poeta. Només sé que els seus versos
em sacsegen per dins com ben pocs. Margarit és
generós: ens obre les portes del seu món amb uns
poemes que conviden a entrar-hi i a fer-los nostres.
La nova ració de poesia margaritiana ens la servirà
Proa el mes que ve, amb el títol Misteriosament feliç.
En vaig tastar un aperitiu (elis, elis) l’estiu del 2007, a
Colera: hi vaig anar per fer una entrevista llarga i
tranquil·la al poeta, i en vaig tornar reconciliada amb
la vida, amb la poesia i amb la meva feina.

La segona feliç circumstància és que el
Premio Nacional de narrativa hagi anat a parar a
Juan José Millás, pel mateix llibre que va rebre el
Planeta ara fa un any. El mundo és un dels millors
títols que he llegit en els últims temps. L’he
recomanat sense manies a amics i coneguts (i a una
lectora tan desacomplexada com la meva mare), en
un intent no sempre reeixit de desfer prejudicis. Estic
rodejada de gent que es creu massa culta i distingida
per posar-se a llegir el Planeta de torn. Ells s’ho
perden, en aquest cas (de Fernando Savater, en
canvi, no en responc). L’esplèndid El mundo de Millás
és un llibre que et reconcilia amb la infantesa, amb el
propi passat, amb la vocació literària... i sí, ves quina
cosa, amb el premi Planeta.❋
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La llar és un espai mental?
Estar bé a casa és una
qüestió exclusivament re-
lacionada amb un lloc

físic? La família descrita per Stamm
(Suïssa, 1963) i il·lustrada per Bauer
(Alemanya, 1955) prova de sobre-
viure en indrets concrets i exclusius
a la recerca del benestar. Però no
acaben de trobar-se bé ni dins del
violí de la tia, ni a l’interior de
la pluja (no com a fenomen, sinó
com a estat), ni enmig del no-res. El
terra del violí cruix massa, i a la neu
hi fa massa fred, i dins d’un cinema
cal netejar la brossa que hi deixen
els altres.

Mentre es mouen amunt i avall,
experimenten sentiments que reco-
neixem de seguida: la bona entesa
familiar, la tristesa, l’abandó, les
ganes de riure i fins i tot la mort d’un
ésser estimat. Després del trànsit
evocador pels mil i un espais invisi-
bles a la manera de les ciutats de
Calvino, finalment troben el lloc
idoni als afores de la ciutat. Allà tot
és senzill i ordenat. Allà es pot ser
generós i no cal capficar-se en una
sola faceta de l’experiència vital.

Jutta Bauer ens sorprèn amb un
dibuix d’espais més detallista i com-
plex del que ens té acostumats. A
l’estil del text, els espais de les il·lus-

tracions són espais de debò, i és
màgic comprovar com Bauer fa físic
tant el no-res com el campanar, el
somni com l’hotel. Belles composi-
cions plenes de formes i colors en
què prima el moment estàtic, es
combinen amb dibuixos de traç a
llapis, a sota de les pàgines de text,
en els quals la família protagonista
es mou, en trànsit d’un espai a l’altre.
Cal celebrar, doncs, una nova apos-
ta de l’editorial valenciana per un
text de qualitat ben traduït al català
i unes il·lustracions plenes de poe-
sia; metàfores de la necessitat de
trobar-se un mateix fora d’un mateix
i a prop de la natura i dels altres.❋
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No cerquis en les paral·leles
On hi ha promès l’infinit.
Ets un punt sense promeses
En el sempre ara de l’oblit.

Mira l’angle de les tres rareses
On pensa el teu cor petit.

Ets un cor que tot sol beses
L’ara i aquí de ser finit.

Trenca el jo de les tendreses
On menja el teu neguit.
Ets un tu que ha de perdre’s
En l’aire buit del seu sentit.

JMa Uyà
Sabadell, 1960

Títol poemari: Ànima civil,
2000-2007

Editorial: Proa
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