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Els amics
dels meus
amics
L’Hèctor Bofill és amic d’en Jordi Llavina. En
Jordi Llavina és amic d’en Josep Pedrals. En Josep
Pedrals és amic de la Lolita Bosch. La Lolita Bosch és
amiga de l’Ernest Folch. L’Ernest Folch és amic de
l’Anna Grau. L’Anna Grau és amiga del Jordi Cabré. El
Jordi Cabré és amic (i qui no?) de l’Ernest Benach.
L’Ernest Benach, que ahir al matí tenia 2.615 amics
virtuals, és amic del Martí Gironell. El Martí Gironell
és amic de la Care Santos. La Care Santos és amiga
del Jordi Cervera. El Jordi Cervera és amic del Josep
Maria Fonalleras. En Josep Maria Fonalleras és amic
del Xavier Pla. El Xavier Pla és amic de l’Albert
Sánchez Piñol. I tots ells són amics meus. I això que
no sóc la persona més sociable del món, que diguem.

El Facebook ens permet guanyar amistats a la
velocitat de l’ADSL (un dels que més de pressa es
mou per l’autopista internàutica és Carl Honoré,
autor de llibres sobre les virtuts de la lentitud).
L’invent també serveix per espiar de què parlen els
nostres amics quan parlen amb els seus amics (que,
a la vegada, també són amics nostres: visca la
hipocresia). Però, tot i que l’esport preferit dels
escriptors és malparlar per vici dels companys
d’ofici, no aconsegueixo interceptar cap conversa
sucosa en aquest sentit. A la gent del gremi més
aviat li surt la vena tendra. Dijous a la nit, un editor
escriu que les llàgrimes de la seva filla són
saladíssimes. Una escriptora li pregunta per què
plora, la nena. Resposta d’ell: “Una petita baralla
amb la seva millor amiga. Gran disgust. He
descobert que com més gran i sincer és el disgust,
més salades són les llàgrimes. Glups”.

A les nostres velleses, hem tornat a l’hora del
pati: ja no t’estic amic, elis elis. I qui sap si perdrem
els papers. Un narrador amb ànima de poeta
comunica al seu univers d’amics què està fent: “Miro
el diamant del mar tot escoltant l’obscura sonata
Opus 111, de Beethoven”. Reglups.❋
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Avís per a neòfits: text
guanyador del premi
Hospital Sant Joan de
Déu i dibuixos d’un il·lus-

trador elegit pel mateix jurat. Prime-
ra sorpresa: un àlbum en rústica,
quan tradicionalment el llibre pre-
miat s’havia editat sempre amb car-
toné. Queda clar, només d’obrir-lo,
que hi ha un disseny especial (un
concepte gràfic com bé s’especifica)
d’en Joma, l’il·lustrador, que fa que
el dinamisme de la trama tingui el
seu parangó en la composició (de
dibuixos i text) amb l’ús d’imatges
que van d’una pàgina a l’altra, amb
multitud de línies diagonals, amb
cal·ligrames que expressen un re-
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corregut, una explosió i fins i tot un
anar i venir (i quan venim, les lletres
estan escrites del revés, cosa que fa
que haguem de llegir-les al mirall).

I de què va aquesta trama?
Doncs parteix de la dita que remet
a Ricard III i a Shakespeare: “Per
manca d’un clau per ferrar un cavall
es perdé un regne”. Al senyor Aris-
tòtil li peta el botó de la camisa
enmig d’una festa, accident que
provoca trencadisses, salts, ensurts
i cops en cadena (pensem inevita-
blement en la hilarant escena de La
festa, amb Peter Sellers) i acaba de-
rivant en la fugida espaordida d’un
cavall, que té conseqüències en
l’àmbit internacional.

El valencià Carles Cano ha trans-
mès a la seva història esbojarrada el
ritme del relat oral. I en Joma juga
amb els traços, les taques informes
d’aquarel·la i la disposició de les pa-
raules per narrar, sobre el fons
blanc del full, les mil i una giravoltes
dels personatges embogits pels
efectes del maleït botó, utilitzant co-
lors intencionadament descombi-
nats (que a nosaltres ens transpor-
ten al lletgisme de la transavant-
guarda italiana) fins a la darrera
imatge del cavall i el genet, tan
llargs i estirats l’un i l’altre, que fa
l’efecte que la història ha de conti-
nuar sempre endavant, fora de les
pàgines del llibre.❋

Per un botó

Text: Carles Cano
Il·lustració i
concepte gràfic:
Joma
Premi Hospital Sant
Joan de Déu
La Galera
Barcelona, 2008
Pàgines: 56
Preu: 16 euros

Pau
Castanyer

Palma, 1983

Títol poemari:
Nedar-te la pell

Editorial:
Documenta Balear

Aquesta nit té conreus de llum

1
Aquesta nit té conreus de llum.

Puc veure la teva pell adormida
i sentir com bategues

entre els llençols.
Puc agafar el fred dels teus peus

i dur-los damunt la Lluna.

2
Aquesta nit té conreus de llum.

Me deix sembrar la son.
Esper.

Cada matí germina nova flor.
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