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No és el primer àlbum
il·lustrat ni serà el dar-
rer que parla del fet de
morir; de no ser-hi, de

no tornar. En vindran més, n’estem
convençuts, i seran ben rebuts, si
més no per part nostra: és un tema
sobre el qual hi ha molt a dir (i
molt per comentar quan imaginem
un adult explicant la història a un
infant que observa les il·lustraci-
ons del llibre). En el cas que avui
ens ocupa (i que ja havíem reco-

manat breu-
ment per Sant
Jordi) el lloc on
es queda el per-
sonatge que so-
breviu és blau,
completament
blau, i també ho
és tot l’àlbum:

les guardes, la portada, el títol, el
vestit de l’Agnès i el seu cognom.
Aquest lloc blau té les textures di-
fuminades i els contorns desdibui-
xats que sol representar Auladell:
aquest mar que és cel, aquest
núvol que és dens, aquesta atmos-
fera física i etèria a la vegada.

Pictòric, poètic, subtil, de com-
posició horitzontal i amb elements
fets amb llapis que accentuen el
surrealisme a la platja de les emo-
cions. El lloc on va el personatge
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que mor deu ser, si fa no fa, igual.
El text d’Albo és tan suggeridor

com les imatges que l’acompa-
nyen: la nena protagonista es
manté innocent malgrat el trasbals
emocional, i analitza les activitats
habituals que feia amb el seu amic
i que ara haurà de fer sola; que
són accions naturals, senzilles i
fins a cert punt lògiques (la pedra
no es mou, el cargol va a poc a
poc, el vent se li enreda als ca-

bells). Tot passa, i tot continua. Au-
ladell dóna forma al silenci, al no
res i al somni, i Albo expressa amb
paraules el lloc dels amics: tot allò
que ens queda d’ells, la manera
com la seva coneixença deixa
petja en nosaltres i en les coses
que ens envolten.

Els autors acaben amb una
postdata. Permeteu-nos fer el ma-
teix: al lloc dels amics hi viu l’actriu
Mercè Lleixà.❋

Agnès Atzur

Text: Pablo Albo
Il·lustracions:
Pablo Auladell
Thule
Barcelona, 2009
Preu: 14,90 euros
Pàgines: 28

El silenci no és un camí,

és aire suspès en les seves assignatures.

Un prolegomen de les llengües traduint idees.

L’espai turbulent que ens omple d’inquietuds

pendents de la seva mort imminent.

No soluciona hostilitats,

posseeix una pressió invisible

que separa les ànimes

i les allunya amb força

intercalant el seu cos.

És el to de la soledat i creix, vivaç,

Tomeu Ripoll
Palma, 1968

Títol poemari: ‘Nuvolositat variable’
Editorial: El Gall Editor

El silenci

Anagrama:
que no pari
la música
Jordi Herralde, també conegut com Sir George (ell
i la reina d’Anglaterra saben per què), explica que un
dels ingredients de la recepta d’Anagrama és la
“promoció non stop”. En efecte, la maquinària
promocional de l’editorial no s’atura ni per agafar aire:
sortint de cada roda de premsa, el mateix Jordi o
l’Anna Jornet recorden als assistents quan i amb qui
serà la cita següent. Avui amb Martin Amis, demà
passat amb Enrique Vila-Matas i la setmana que ve
amb Amélie Nothomb. D’autor a autor i que no pari la
música. És així com Anagrama ha fet 40 anys, però
ningú ho diria: se la veu amb tanta marxa com als 20,
o als 30.

No descobreixo res si afirmo que Jordi Herralde
és un dels millors editors del món mundial. Això ja ho
tenim. Però això no és tot. Sí, d’acord: el gran secret de
l’èxit d’Anagrama es troba en el catàleg, ple de títols
que a tu i a mi ens ve de gust llegir (i que sempre
queda bé haver llegit). La fórmula, però, inclou altres
elements menys mesurables. Per exemple, un dels
encants d’Herralde és que mima com ningú la curiosa
tribu dels periodistes culturals. Ens tracta amb una
complicitat que s’agraeix i que, digueu-me ingènua, no
sembla fingida ni purament estratègica. Amo d’una
sornegueria elegant, l’admirat capo anagramero fins i
tot es pren la molèstia de comentar-nos per escrit les
cròniques que hem cuinat amb microones a les
respectives redaccions. Les seves notes, redactades a
mà o dictades i enviades per mail, creen addicció (ho
confesso en plena excedència laboral i, per tant, en
plena síndrome d’abstinència).

Nou de cada deu periodistes literaris d’aquest país,
del país del costat i de l’Amèrica Llatina han somiat a
publicar algun dia a Anagrama. El desè és un redactor
de política relegat a la secció de Cultura. Potser no
guanyarem mai l’Herralde de novel·la ni l’Anagrama
d’assaig, però saber-nos apreciats per Sir George ja té
un punt de premi. De consolació, of course.❋
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ocupant la ment amb el seu pes,

enredant els somnis amb les seves branques.

El silenci és una mentida apagada,

un assassí perfumat d’encens.

És un flux intermitent

(com la mort per la vida).

Amor, si no em parlessis,

la gargamella verinosa del silenci

diluiria aquest cor de fusta

que només batega al teu llit.


