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Què els passa a les bones
nenes que sempre es
porten bé? ¿I als adults
que només expliquen
contes edificants als

seus oients? Saki és el pseudònim
d’Hector Hugh Munro, nascut el
1870 a Birmània, militar, periodista i
escriptor que ben segur molts des-
cobrirem en aquest text, i ens sor-
prendrem de la seva sagacitat i la
seva intel·ligent ironia.

Quin relat més enginyós i ben es-
crit! Quina rialla espontània quan
arribem al final, a la “moralina”, així,
entre cometes, d’aquesta
trencadora paràbola sobre
l’esdevenidor de les bones
nenes i la valoració que so-
bre elles fan els ingenus oï-
dors de contes!

El plaer: llegir, gaudir de
la construcció i dels diàlegs,
i analitzar el desenllaç
d’una història que és dins
d’una altra història, la dels
personatges de l’Anglater-
ra eduardiana que l’expli-
quen i l’escolten. Benvingu-

Una de les il·lustracions d’Alba Marina Rivera per al text de Saki, militar, periodista i escriptor nascut el 1870

Llibre il·lustrat❚ Ignasi Blanch & Àngel Burgas
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da i lloable l’aposta de l’editorial
Ekaré per recuperar el text i materi-
alitzar-lo en el format i les imatges
que té: l’estoig encunyat que conté
l’àlbum és allargassat i té forma de
tren, perquè és dins d’un tren que
s’explica la història.

Alba Marina Rivera, resident a Bar-
celona, combina el llapis i el llapis de
color amb les textures (reminiscèn-
cies d’aquells transfers que aconse-
guíem de petits tot aplicant dissol-
vent en una fotografia de revista
sobre un full blanc!) i pica l’ullet a l’es-
pectador amb la similitud física entre

els personatges de dins i de
fora del conte que s’explica.
Un aire retro que remet a
les il·lustracions victorianes
d’Edward Gorey; ulls amb
un punt Margaret Keane,
exponent del kitsch-trash
dels 60, i unes composici-
ons ben diferents en cada
pàgina (sempre el llapis per
damunt del color difumi-
nat)... Tot plegat casa fantàs-
ticament bé amb la joieta
del text de Saki.❋
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Veure’t despertar
encara sota l’efecte del somieig
amb cabells que susciten electricitat,
despullada, dansant embogida
el ritual de l’albada
que tot just els déus encara badallen.
Despertes el món,
tu, que ets la dona circular
mantinguda en l’infinit
i em fas estremir
en cada moviment espasmòdic,
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Ditirambe

Viure
i veure
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de vídeo
Tinc una amiga (hi ha qui la coneix com la
lectora desacomplexada) que pateix una deformació
professional digna de caricatura: identifica la gent en
funció dels llibres que escriuen, o dels llibres on
surten. Per entendre’ns, ara que no ens sent ningú:
per a ella, Marilyn Monroe és el nom que consta en
el títol d’una obra de Terenci Moix. Toni Soler no és
el de Polònia ni el de Malalts de tele, sinó l’autor de
la novel·la Pretèrit imperfecte i d’una biografia de
Miquel Roca (el polític que el 2010 declararà la
independència de Catalunya, segons Patrícia
Gabancho). La noia no és cap rata de biblioteca, però
té uns referents llibrescos, no pot fer-hi més.

L’altre dia, la meva amiga va llogar amb aquella
alegria La vida de los otros. Al cap de 48 hores va
tornar la cinta al videoclub sense haver tingut temps
de veure-la. I mira que li venia de gust. En canvi, ha
trobat minuts de sota les pedres per empassar-se
d’un sol glop el llibre Cineclub, del canadenc David
Gilmour, un text autobiogràfic sobre els tres anys en
què l’autor va intentar educar el seu fill adolescent a
força de mirar i comentar pel·lícules plegats. (El
llibre, per cert, arrenca amb una cita de Michel de
Montaigne sobre l’educació. Si en voleu més, que
segur que sí, podeu recórrer a l’imprescindible
Diccionari Montaigne que ha elaborat el company
Ignasi Aragay.)

Gilmour utilitza el cinema com a excusa per
parlar de la vida. Llegint-lo, t’adones que no són tan
importants les pel·lícules que miren pare i fill com el
temps que comparteixen. T’adones, doncs, que no és
tan important l’art com la vida. Que, de fet, l’art només
té sentit (o adquireix el màxim sentit) si es posa al
servei de la vida. Un llibre, o una pel·lícula, és una eina
que ens ajuda a entendre el món. Però el que
realment val la pena és el món, no l’eina. I el repte
d’educar una persona pot ser tan apassionant com el
propòsit d’escriure, o filmar, una obra mestra.❋
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com si jo només fos aparença.
Arriba el ditirambe
i t’arrossegues en el jaç
com si en un acte brutal d’entusiasme,
en la màxima inspiració divina,
et llancessis rodant per les muntanyes
fins arribar al crit vermell
del foc que canta el cor
revelant la paraula tràgica
i convertint l’univers
en un únic i creador, vital, orgasme.


