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Una jove editorial valen-
ciana, Versos y Trazos,
presenta aquesta histò-
ria del príncep gripau

plena de referències que tots conei-
xem: situacions equívoques de gri-
paus que són prínceps i besos de
princeses que trencaran l’encante-
ri. D’una manera original i volguda-
ment pedagògica, Carmen Gil rein-
terpreta la trama i ens parla d’en Fa-
cundo, que s’estima més continuar
sent gripau en lloc de príncep car-
regat d’obligacions. Hi ha moralina
final: per ser feliç, cal que siguis com
tu vols i no com els altres voldrien
que fossis.

Amb notes a peu de pàgina per
paraules complexes (per què, però,
unes sí i altres no?: al lector se li
aclareix què significa casadera i ca-
chivache, però no impúdica i con-
cerniente), el text resulta entretin-
gut i ple de mosques estofades,
grans a la cara i comicitat. Però,
abans de tot, El príncipe sapo és una
obra de forta potència plàstica: les
il·lustracions d’Escandell són pictò-
riques de debò, allò que se’n diu
pintura-pintura, amb els seus grui-
xos, els seus traços, les seves pinze-
llades i un cert barroquisme formal
que, de tant en tant, frega l’abstrac-
ció. Personatges i objectes que sem-
blen paisatges; fons que tenen la
consistència de formes.

El projecte demana menys text
La contundència formal i el bigarrat
matèric demanava, ben segur, una
tipografia menys polida i menys
neutra. Demanava, potser amb lle-
tres fetes a mà, menys text i més in-
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El gripau i la bassa
de la pintura

❋

tegrat en la imatge (com fa de vega-
des, amb les onomatopeies o breus
globus de diàleg). Això és el que li
podem retreure al conjunt: hi manca
una mica d’espai per respirar; sem-
bla que la massa pictòrica ens engo-
leixi i que el text es limiti a estar-hi

enganxat al damunt. Però l’estil de
l’il·lustrador és coherent: personat-
ges de proporcions enormes, espais
atapeïts, gammes saturades i diver-
ses. Tot és opulent, i ja ho hem sen-
tit a dir: enguany a Arco també ha
tornat la pintura-pintura!❋
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Garbellem als vents de llebeig tons canyella de tardor
I fem que les paraules volin pels paisatges llunyans.

Res no trobarem al darrere dels núvols atapeïts
On poder amagar-nos dels missatges de la pluja.

No tindrem rimes dolces que descriguin senyals novells
Enredades a frec dels suaus llavis tendres de l’oblit,
Sols sentirem, dins la boca, perdudes aromes de pell.

Marcel Maronas
Relleu (Alacant), 1959

Títol poemari: Dermis de sorra
Editorial: Viena

Grisos d’albada

La felicitat
dels
ignorants
La ignorància no és ni de bon tros un objectiu,
però com que no tenim el món que voldríem sinó el
món que tenim, sovint el no saber resulta més
suportable que la veritat pura i dura. Hi penso mentre
m’empasso d’una tirada El lector, de Bernhard Schlink,
ara que el llibre ha revifat gràcies a la pel·lícula. Tant
Empúries com Anagrama n’han tret noves edicions amb
Kate Winslet i Ralph Fiennes a la coberta (no acabo
d’entendre per què el Grup 62 té aquesta novel·la dins
el catàleg de literatura infantil i juvenil: perquè és curta
i fàcil de llegir?, perquè el protagonista és un noi de
quinze anys durant bona part de l’obra?, perquè
planteja uns dilemes ètics que poden servir per
arrencar debats en una classe de filosofia?).

La felicitat dels ignorants només es manté mentre
dura la ignorància. Un cop hem obert els ulls, aquella
felicitat s’esfuma de forma retrospectiva. “Per què el
que va ser bonic se’ns espatlla en mirar enrere i
veure que amagava lletges veritats? Per què amarga
el record d’uns anys feliços de matrimoni la
descoberta que l’altre tenia un amant tot el temps?”,
es pregunta el narrador de la novel·la de Schlink. De
feliç, en efecte, n’havies estat. Però avui et sembla
una felicitat falsa, inexistent. Si realment desitges
salvar la dona o el marit, no li confessis mai que li
vas ser infidel, o el passat se us girarà en contra i ja
haureu begut oli.

Fins i tot quan la ignorància no ens fa feliços,
potser ens fa menys desgraciats. La Hanna d’El lector
era conscient que allò que havia fet era dolent, però
podia mantenir els remordiments a ratlla. A sobre,
l’esforç per ocultar el seu secret particular la
pertorbava més que no pas la mala consciència
derivada del crim col·lectiu. Ara bé, després de llegir
Primo Levi, Elie Wiesel, Tadeusz Borowski, Jean
Améry i altres víctimes del nazisme, ja no pot fer
veure que no sap. La cultura ens fa més lliures, però
també més culpables.❋
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