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Takatuka ens brinda una
nova oportunitat de co-
nèixer la feina de creadors
del nord d’Europa, i ens

presenta la sueca Pia Lindenbaum i
la història de la Messi (que sí, des-
prés d’investigar una mica, nosal-
tres que no som gens futbolers, des-
cobrim que el motiu amb el qual
l’oncle anomena l’Elisa és una refe-
rència al Messi tricampió que tots
coneixem, i que en la versió sueca la
nena rep el nom de “petita Zlatan”).

L’autora juga una mica amb els tò-
pics per explicar-nos una relació
quotidiana: la nena protagonista
s’entén bé amb l’oncle Tomàs, que és
ben diferent dels altres tres oncles
(repetits, vestits iguals, grisosos...)
fins al dia que l’oncle arriba amb un
amic, i la nena se sent traïda i es
mostra gelosa
del nouvingut.
Quins són els tò-
pics simpàtics?
Bé: la casa dels
oncles repetits és
grisa; la casa de
l’oncle Tomàs és
rosa. La diferèn-
cia d’aquest res-
pecte als altres la
percebem també en les màscares
africanes que pengen de les parets,
la guia de viatges sobre la taula i el
fet que el seu amic és portuguès.

Amb una línia de dibuix força co-
miquera (una mica Claire Bretécher,
una mica Maitena), Lindenbaum di-
buixa la majoria d’escenes mitjançant
plans picats que afecten més els es-
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El meu oncle
és diferent

❋

pais que les figures, segurament per
poder oferir molta informació ambi-
ental i aconseguir que les il·lustraci-
ons on la Messi i les seves petites di-
mensions són protagonistes contras-
tin amb la resta.

Un altre tòpic simpàtic és que el
futbol (activitat més masculina)
apropa la nena a l’amic de l’oncle.

Podem retreure a l’edició unes
guardes malaguanyades i una co-
berta massa atapeïda. Amb una vo-
cació normalitzadora sobre la diver-
sitat sexual, Lindenbaum ens expli-
ca els inicis d’una relació d’amistat
entre un menut i un adult en la qual
el prejudici inicial és la desconeixen-
ça i no pas cap altre.❋
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Odio la indiferència en què et pons,
em fereix la beutat que et damna,

visc com mors
i viure-ho és la meva mort.

Lliure d’eternitat em vull,
car l’etern no és la teva llibertat

i únicament em plau
creure fins a crear-te,

Déu
només

si m’existeixes
com t’engendro,

corfós d’arrel
amb el degotar dels segons.

Josep Ballesteros
Manresa, 1966
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Això no
és tot, si
apuntes lluny
Creure’ns immortals. Un deliri que tots hem
tingut, ni que només sigui jugant a oblidar que som
el que som i para de comptar. “Durant anys vaig
pensar que hi havia alguna escapatòria. Però ja
començo a témer que no és així, que a mi també em
tocarà”. M’ho va dir en Baltasar Porcel l’octubre del
1996, quan encara li quedaven per estrenar tretze
primaveres i dotze tardors. Vam acabar l’entrevista
parlant del sentit de tot plegat. “La resposta és ben
simple: hem de fer un esforç formidable per viure la
vida, perquè és l’únic que tenim, i la mort és la
desaparició definitiva. Això és tot”.

Però no, això no és tot. L’escapatòria, en el cas
d’un escriptor, passa per crear obres que el
sobrevisquin. I aquí entra en joc l’ambició, les ganes
(o la necessitat imperiosa, irrefrenable, irrenunciable)
d’apuntar amunt. La primavera del 2007, en una altra
conversa de les que et fan estimar l’ofici de fer
preguntes, un Porcel de 70 anys va afirmar que
encara no havia escrit els llibres que volia escriure.
“El llibre ideal i definitiu sempre és en una altra
banda, segurament per això n’escrius un de nou. He
fet unes novel·les que crec que estan molt bé, però
està per provar que jo sigui millor que Faulkner,
Shakespeare, Gogol o Emily Dickinson”.

Fa dos anys, el d’Andratx havia guanyat el
primer combat a la malaltia, i n’havia sortit reforçat.
Havia notat, deia, “una rebufada existencial”. M’ho
explicava així: “Si no fos un disbarat, diria que estic
content d’haver tingut un càncer. Ara estic més segur
de mi mateix, he vist que la meva salvació provenia
de la lluita contra la malaltia i això m’ha donat un
gran ànim moral. He descobert que jo sóc aquest que
lluita i que creu en la seva literatura”. Vet aquí el
secret del gran escriptor mallorquí: creure prou en la
pròpia literatura per voler anar més lluny, sempre
molt més lluny. I, alhora, no creure gaire en res més.
Excepte, ves quina cosa, en la bellesa dels felins.❋
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