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Rebeca Luciani es llueix
en un àlbum d’il·lustraci-
ons ben atractives: gran
format, a sang amb la

pàgina i una estètica, molt d’avui,
que utilitza referents del surrealis-
me pop. En un àlbum com aquest,
doncs, sembla que no hi calgui el
text. Però hi és. I passa força desa-
percebut. Per secundari, per volun-
tat de rerefons, en qualsevol cas re-
sulta superflu. Allò que està escrit, i
el missatge, i fins i tot el títol, tenen
un significat ambigu. El que s’hi diu
podria ser escrit / transmès / titulat
de qualsevol altra manera. Per tant,
cal delectar-se amb les imatges,
totes immenses i a doble pàgina,
que representen escenes, situacions
i ambients ben diferents i aparent-
ment (l’ambigüitat!) aleatoris.

Amb un plantejament cromàtic
molt ric, alguns fragments ens re-
corden Martin Jarrie, i d’altres els es-
pais de Tom Schamp. Hi ha un reei-
xit homenatge als pintors naïfs (el
jaguar és una encertada revisió de
l’obra del Duaner Rousseau), i la
portadella conté un dibuix a llapis
que ben segur obre una nova i poc
transitada via en l’obra de la il·lus-
tradora.

En Martí sembla un nen somia-
dor i enamoradís (tot i que podria
ser un nen amb una discapacitat)
que descobreix la felicitat que
comporta deixar volar la imagina-
ció i realitzar tasques creatives,
com ara dibuixar, llegir contes amb
l’àvia o contemplar el capvespre
des de la finestra, tot i que el gran
descobriment és poder-ho com-
partir amb algú, com ara amb la
seva companya Lia.

Llibre il·lustrat❚ Ignasi Blanch & Àngel Burgas

Mapa de la imaginació

❋

Imatges potents que transmeten
la fantasia en què viu el protagonis-
ta, i que Rebeca Luciani tradueix en
primers plans i plans detall majes-
tuosos, amb una gamma de freds de
melangia i tons d’horabaixa. La pla-
cidesa d’apujar o abaixar d’un núvol,
metafòricament s’entén, i trobar un
sentit a l’existència.❋

El núvol d’en Martí
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Pansida entre els rovells
i escrostonats espills
d’aquesta olla de grills
que és ca’l drapaire el vell
on s’amunteguen les paelles,
els pots, plats i les olles
i xerriquen tantes molles...

El polsim de les estelles
se’t fica dins dels ulls
ensopegues amb esculls,

et fots de cap avall
i et vessa sang d’un tall:
un doll de sang:
un TOLL.

Què t’has fet en una cella?
Una nafra i un segell:
com un sexe de femella,
de tant pensar-vos bella
us porto sota el serrell.
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La meva cella, és la d’allò d’ella?

Que no sigui
per no
intentar-ho
La periodista cultural, cagadubtes perquè sí,
creu sincerament que ha equivocat la vocació: ara
pensa que potser li hauria agradat estudiar medicina,
o arquitectura, o què sé jo. Però llavors va triar el
que va triar, i a aquestes alçades de la pel·lícula és
millor no remenar gaire les coses. Poc o molt es
guanya la vida escrivint, que era un dels seus
desitjos. Ha aconseguit viure d’escriure... sobre llibres
que no ha escrit ella. I tan contenta, tu.

Ni d’Eva ni d’Adam, d’Amélie Nothomb. L’autora
ens transporta als seus vint-i-pocs anys, quan va
tornar al Japó que l’havia vist néixer. El 1990 va
entrar a treballar en una companyia nipona que li va
proporcionar l’oportunitat de davallar als inferns (i,
pel mateix preu, li va donar material de sobres per a
l’esplèndid Estupor i tremolors). Immersa en aquell
esclavatge laboral al Tòquio de finals del segle XX,
l’Amélie va tenir clar que havia d’engegar a dida la
companyia Yumimoto i apostar en ferm per la carrera
literària. “Evidentment no m’enganyava prou per
pensar que un dia publicaria, i encara menys que hi
trobaria el mitjà de subsistència. Però, per absurd
que fos, volia fer una temptativa en aquest sentit,
encara que fos per no haver-me de penedir mai de
no haver-ho provat”.

Si busques la veritat, corres el risc de trobar-la,
i si persegueixes una vocació, tens més números
d’acabar-la atrapant. Amélie Nothomb ha fet de
l’escriptura ofici i benefici. Té talent per parar un tren,
d’acord. Però si ha arribat fins aquí és perquè va
creure prou en ella per intentar-ho. Sense abaratir el
somni. I amb l’ajut involuntari dels empresaris
japonesos: “Abans del Japó, no hi havia pensat mai
seriosament [a dedicar-se a la literatura]. Temia massa
la humiliació que no deixaria de rebre en forma de
cartes de rebuig editorial. Actualment, en vista del
meu dia a dia, ja no hi havia cap humiliació que em
pogués espantar”. Havia nascut una escriptora.❋
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