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El traç de la jove di-
buixant francesa
Aude Picault és
molt lleuger i in-

quiet i sap definir amb molt
poques línies la situació i les
emocionsdel seuspersonat-
ges. Amb l’eficàcia expressi-
va dels dibuixos infantils,
crea imatges que ens parlen
amb la seva posició i els seus
moviments dins del silenci
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Mentre cremo morint-me
de la gran set dels boscos,
parents pobres que mengen
tot el meu pa prediuen
pluges damunt la calma
de la mar. Ple d’escarnis
de ventres tips, sóc ara
amic de les riqueses
injustes. Cansadíssim,
ja cendres, sols espero,

obert a les ferides
de l’última resposta,
que la cruel rialla
dels de la sang, quan siguin
per sempre a les estances
de la llum, esdevingui,
endins del temps immòbil,
el consol, l’únic gaudi
de la meva tenebra.

Salvador Espriu
Santa Coloma de Farnés, 1913 -
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La main gauche

‘Ulisses’ i
la generació
Nutella
És impossible fer règim quan convius amb nens:
tens la temptació instal·lada amb contracte indefinit
dins l’armari de la cuina. L’únic dubte és si es diu
Nocilla o Nutella. Què hi farem, ja ens aprimarem quan
les criatures se’n vagin de casa. Llavors, suposant que
encara ens quedin ganes de rebaixar talles, ja podrem
encetar una dieta amb aquella alegria. Llavors ja no
tindrem excusa per comprar xocolata a granel... ni per
llegir novel·les juvenils, pel mateix preu.

Això que en diuen literatura juvenil és una
cosa estranya. Un gènere a mig camí que té sentit en
tant que troba el seu públic, però que no és fàcil de
justificar: a partir dels tretze o catorze anys, un lector
competent i entrenat ja pot llegir de tot. La diferència
rau potser en els temes: els adolescents tenen uns
interessos propis. I en la forma d’abordar-los: se
sobreentén que una obra per a joves ha de ser
relativament planera, ni que només sigui per no
espantar el personal. Però això no implica que les
novel·les per a adults hagin de ser complicades. Com
diu David Gilmour a Cineclub: “Per alguna banda s’ha
de començar; si vols que algú s’apassioni per la
literatura no comencis donant-li l’Ulisses –tot i que,
per ser franc, trobo que una vida sense l’Ulisses és
una idea magnífica”.

Abans de passar-les a l’adolescent de la família,
he llegit (més per curiositat que per afany censurador)
dues novel·les juvenils publicades en col·leccions per
a tots els públics, o dues novel·les per a tots els
públics que podrien dur penjada l’etiqueta juvenil:
Abans que em mori, de Jenny Downham (La Magrana)
i No i jo, de Delphine de Vigan (Edicions 62). La
primera s’adreça expressament als lectors joves; la
segona, guardonada amb el premi dels llibreters
francesos, no estava tan pensada per triomfar als
instituts. L’una i l’altra són el que aparenten: aperitius
nutricionalment equilibrats per acabar arribant a
Joyce... si és que cal arribar a Joyce.❋
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ALEGRIA
de l’espai blanc de les pàgi-
nes no dividides en vinyetes.

Fins ara, en els llibres que
coneixien aquí d’ella, Rollos
míos i Más rollos míos
(també publicats per Sinse
ntido), la seva figuració nar-
rativa descrivia amb ironia
una mica juganera i una
mica crítica les coses de la
seva vida quotidiana. A
Papá el canvi es radical, la
ingenuïtat persisteix però
les petites mossegades es
converteixen en crit que de
vegades es contingut, d’al-
tres esclata i d’altres s’en-
fonsa dins la protagonista i
autora quan ens comunica
les seves reaccions davant
el suïcidi del seu pare.

Conversa amb el mort
Amb una estructura narrati-
va simple i molt directa mo-
dula les diferents fases del
seu procés de dol. Així, amb
tendresa, s’inventa una con-
versa amb el pare mort en
què expressa una petita re-
gressió cap a la infantesa
amb el sentiment de pèrdua
de la referència paterna.
Desprès de reconstruir
l’espai comú de l’estimació
que s’ha vist sacsejat de ma-
nera brutal per una decisió
tan definitiva com no com-
partida, les imatgesesveuen
envoltades per garbuixos de
ratlles que expressen el pa-
timent per la immensa sole-
dat de l’altre i per tota la pie-
tat que no va poder donar.

A les darreres pàgines,
l’angoixa es veu substituïda,
a poc a poc, per l’acceptació
de la pèrdua i la convivèn-
cia amb l’absència, així com
per la voluntat que aquesta
no es converteixi en oblit.❋


