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Un dels nostres poetes
més inconformistes, Víc-
tor Sunyol, va publicar el
2005 el singular Stabat,

resultat d’un experiment fascinant
sobre la multiplicació poètica del
sentit: en estrats superposats, hi feia
dialogar la veu medieval de Giacopo-
ne da Todi amb les pròpies glosses

Rizoma

Poesia❚ Pere Ballart

‘Els llops’ és un poemari escrit per Esteve Plantada, Laia Noguera i Joan Duran
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Perdonin que comenci amb una
facècia, però solc ser bastant

crític contra certs maridatges con-
ceptualment perversos que estan de
moda. Penso, per exemple, en els
nefastos dinars de treball, en la ma-
joria dels quals ni es dina ni es treba-
lla amb un mínim de condicions que
justifiquin l’agregació per tal de gua-
nyar temps i estalviar energies. En-
trant en el món dels llibres una vari-
ant de tot això seria, per exemple, la
denominada literatura gastronòmi-
ca, un gènere que en la majoria dels
casos participa de les pitjors carac-
terístiques dels dos conceptes que
el defineixen: les lletres i la teca.

Dic tot això perquè acabo de llegir
un llibre que, en principi, pertany de
ple al gènere que acabo d’esmentar.

Novel·la❚ Joan Josep Isern

La cuina de ‘Mirall trencat’
Més encara, ha resultat guanyador
del premi Sent Soví, un concurs amb
unesquantesedicionsaldarrere ique
passa per ser el més prestigiós en la
seva especialitat: la literatura gastro-
nòmica. Im’apressoadirqueésun lli-
bre que en línies generals m’ha agra-
dat. Potser perquè, en el fons, a Els
dissabtes, mercat. Memòries de l’Ar-
manda, el llibre escrit a quatre mans
pel periodista Octavi Martí i la biògra-
fa i experta en l’obra de Mercè Rodo-
reda Montserrat Casals, hi ha poca
gastronomia i força literatura.

Lògicament no sóc ningú per
posar-me a pontificar sobre el vere-
dicte del jurat del premi Sent Soví,
però el cert és que la coartada culi-
nària d’Els dissabtes, mercat queda
justificada amb uns temptadors far-

cellets de col a la pàgina 33 i amb el
fet que la gran protagonista del lli-
bre sigui l’Armanda, la cuinera de la
família Valldaura de Mirall trencat.

El recurs del manuscrit trobat
El llibre parteix d’un recurs clàssic:
el manuscrit trobat, en aquest cas
entre els receptaris de cuina de la bi-
blioteca personal de Rodoreda, i
està estructurat en dues direccions
que van apareixent en capítols al-
terns. Per una banda tenim una es-
pècie de records i impressions per-
sonals de la cuinera Armanda –l’au-
tora del manuscrit– i per l’altra les
acotacions d’un expert en l’obra ro-
dorediana que pondera i comenta
els paral·lelismes i les divergències
que hi ha entre les impressions de la

cuinera i l’obra de Mercè Rodoreda.
No estem, doncs, davant de cap

novel·la en el sentit convencional de
l’expressió ni, com ja he reiterat, da-
vant de cap estudi gastronòmic. El
llibre decanta el seu pes per la banda
de l’erudició rodorediana i és ple de
disquisicions sobre la trama de Mi-
rall trencat, sobre els personatges i,
com no podia ser altrament, sobre
els lligams que l’autora creava entre
vida i literatura. No sé si és el reflex
de l’obra que hi ha darrere d’Els dis-
sabtes, mercat, però puc assegurar
que és un llibre que t’activa les ganes
de tornar a agafar Mirall trencat i no
parar fins al final. I després agafar
Isabel i Maria i Jardí vora el mar i...
Ben mirat, no es pot dir una cosa així
de tots els llibres que es publiquen.❋

El llops
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Esteve Plantada,
Laia Noguera i Joan
Duran acorden les
seves tres veus
en una mena de
cànon musical,
un interessant
experiment poètic
sobre identitats
individuals
i col·lectives
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Els dissabtes,
mercat.
Memòries
de l’Armanda

Montserrat Casals
i Octavi Martí
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en vers i prosa, en una dispersió
sobre la pàgina que acarava il·limita-
dament paraules i conceptes. Com va
escriure Joan-Elies Adell, l’obra anava
més enllà de les possibilitats del lli-
bre imprès i per estructura sembla-
va demanar un format electrònic,
d’hipervincles que en connectessin
les múltiples simetries. Que per sort

no va ser aquella una aventura aïlla-
da i sense continuïtat ho prova ara
l’aparició d’Els llops, una obra com-
posta a sis mans per tres poetes ben
joves, però d’una projecció promete-
dora, com són Esteve Plantada, Laia
Noguera i Joan Duran.

Com l’obra a què ret implícit ho-
menatge, Els llops és també un

poema polifònic, que fon en un “únic
udol” les tres veus que l’animen tot i
discórrer cadascuna per cursos
paral·lels, de nou en una composició
tipogràfica simultània, mallarmeana,
que convida a distingir cada línia mu-
sical per separat i a veure’n les con-
juncions periòdiques, del tot calcula-
des. Sobre el tapet de la pàgina,
Duran, Plantada i Noguera llancen els
daus a l’atzar del sentit i, tot intercan-
viant-se els gobelets, descobreixen
que la tirada els afavoreix, armant un
sol discurs bastit de recurrències.

Com els llops del títol, el subjecte
dels versos és gregari i mostra
enmig de la depredació una figura
esvelta i àgil, però només per cons-
tatar que sempre és tot fugida: el
poema “abstracte i en majúscules”
que els autors volien esdevé a la fi
una reflexió sobre la identitat fone-
dissa, sobre per què les paraules són
“la síntesi d’algú que ja és fora de tu
[...] sagnant amb les lletres del món”.

Va fer forat, des que Deleuze i
Guattari el van encunyar als anys se-
tanta, el concepte cultural conegut
com a rizoma: la metàfora d’una
xarxa d’innombrables ramificacions
era perfecta per suggerir la interre-
lació inextricable del viure contem-
porani. El llibre de Noguera, Duran i
Plantada té en l’aposta per explorar
les possibilitats poètiques d’aquest
infinit entrecreuament el seu millor
actiu; com sol ser el cas, més valuós
per la direcció apuntada que no pels
resultats objectius. Perquè, feta la
proclama d’ambició i bellesa del pre-
faci del llibre, no hi ha dubte que la
Marvel guanya Hesse: els seus mi-
llors udols són els de Wolverine, i no
pas els del llop estepari.❋


