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No
abarateixis
el somni
Un nen de sis anys i mig em diu que no li
agrada somiar. “Els somnis són mentida. Pateixo
molt i passo molta por, però després em desperto i
veig que sóc a la vida normal i corrent”. Santa
innocència: veu la vida normal i corrent com un lloc
segur. Què t’hi jugues que algun dia, confio que
llunyà, voldrà adormir-se per oblidar una realitat poc
agradable. I quan es desperti, li sabrà greu descobrir
que tot plegat no és cap somni. Llavors potser
pensarà que el malson comença quan obrim els ulls.
S’haurà fet gran.

Acabo ‘After Dark’, de Haruki Murakami, prop
de la mitjanit. Just a l’hora en què arrenca la novel·la.
Transcorre de dotze a set, fins que es fa de dia i el
món canvia de color. “Encara falta molt perquè torni
la foscor”, diu el narrador al final del llibre. Un llibre
fet de personatges que vénen i van mentre la ciutat
dorm. No em feu explicar de què va la història
perquè fracassaré: ben mirat, hi passa poca cosa.
Però el lector hi queda magnèticament atrapat, com
si es tractés d’un misteri de detectius en què a l’últim
capítol se’ns revelarà la identitat de l’assassí. Aquí,
però, ens quedem sense saber què passarà amb els
personatges més enllà d’aquesta única nit de viatges
a l’altra banda i al Seven Eleven de la cantonada.

Un personatge mig oníric mig real és l’Eri
Asai, una noia que dorm profundament des de fa dos
mesos. S’aixeca de tant en tant per anar al lavabo,
dutxar-se i menjar. Però sempre que algú entra a la
seva habitació, la troba adormida. No es mou i amb
prou feines respira, però no sembla que tingui cap
malaltia: simplement, dorm com un soc. Com aquell
que se’n va a comprar tabac i ja no torna, l’Eri va
anunciar un vespre que se n’anava a dormir i ja no es
desperta. Deu ser que tinc una edat (i que passo per
una època de son interromput cada tres hores), però
aquesta bella dorment murakamiana em provoca
sobretot enveja.❋

AMBAQUELLA

EVA PIQUER

ELPOEMA

La portada d’aquest àlbum
insinua i mostra, però
també enganya: endevi-
nem que el joc de textures

tindrà un paper fonamental en les
il·lustracions, així com la tècnica del
collage combinada amb l’ús del traç
i la línia. Però la sensació de placide-
sa i simplicitat (amb un toc kitsch in-
negable) de la composició de la por-
tada, s’esvaeix completament a l’in-
terior, on el primer que sobta és el
caos compositiu, cromàtic i de reto-
lació que contenen les pàgines, i que
ben segur el fa atractiu a la mainada.

La peripècia del gat de carrer que
pretén dormir dins d’una capsa

Una de les il·lustracions de Leigh Hodgkinson per a ‘Colin i la increïble migdiada’

Llibre il·lustrat❚ Ignasi Blanch & Àngel Burgas

La capsa
de sorpreses
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buida i es veu sacsejat per mil i un vi-
atges (fins a l’espai marcià arriba la
pobra bèstia!) té la seva traducció vi-
sual en una explosió de formes, co-
lors, textures i variants tipogràfiques
que, tot i l’astorament inicial, esde-

vé una interes-
sant barreja
d’efectes, trucs,
enginys i acu-
dits que el fan
ric i complex.
Una pàgina de
Hodgkinson
conté canvis de
grafisme, ono-
matopeies, flet-

xes d’indicació, línies cinètiques; en-
lluerna amb la utilització de petits
fragments de collage/textura (ma-
terials, objectes, espais) i l’artista ho
complementa amb cal·ligrames, pa-
raules en anglès, lletres escrites a
mà, del dret o del revés. De l’ús de
la tinta plana i la bidimensionalitat
passa a les tres dimensions, i del
traç simple passa a un joc d’ombres
gairebé fotogràfic, tot plegat sense
transició. Si al batibull hi afegim una
estètica dels anys 50 i 60, amb el
seu punt kitsch, com dèiem abans,
el resultat engresca a aturar-s’hi una
vegada i una altra, i el llibre creix
amb les revisions successives.

I potser el dibuix en si és poc ex-
pressiu, i d’una certa inseguretat
marca de la casa de l’autora, però és
brillant que una col·leccionista de te-
teres dugui unes arracades en forma
de coladors de te, i que els peixos
que s’imagina en Colin, el gat prota-
gonista, es facin corporis gràcies al
plàstic protector amb bombolletes
que conté l’interior del seu refugi.❋
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Estrangera perduda a l’aeroport
als corredors del metro
a les estacions de tren podrides de províncies
perduda en l’angle d’una boca dubtosa
rictus de llavis que atrauen la mirada
perduda ja no diguem al bosc sota els estels sinistres
perduda sempre a l’interior del nus

que se salvi qui pugui crida el capità
i tu immòbil a coberta restes
disgregada entre camins bifurcacions bitllets
repartida difusa estrangulada
i en el moment final d’anar o venir
(has de triar: decideix prefereix opta)
t’afigures de tornada i no d’anada i no perduda.

Josefa Contijoch
Manlleu, 1940
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