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La intimitat en 
perill d’extinció

Vinyes
als Pirineus 

Resulta més que interessant i sorprenent
el resultat del trasllat d’una veu poètica,
com ara la de Marc Romera (Barce-
lona, 1966), del poema al relat breu, i
més concretament, a un relat fruit d’una
narrativa audaç, àcida i fluida.

En aquest sentit, val a dir que el con-
junt d’històries que conformen La intimi-
tat aporten la prova irrefutable d’una
salut mental i literària en perfecte estat,
així com d’una energia inesgotable i
renovadora capaç de contar amb
humor, elegància i un ritme àgil, episo-
dis quotidians, carregats d’ironia, sentit
crític i un poc d’absurd, tot ben amanit
per un toc intencionat de dispersió —tal
com si fos el ritme del nostre pensament. 

Molt i variat es parla de la pèrdua
de la virginitat, però ben poques vega-
des se’ns ocorre aprofundir sobre la
pèrdua de la intimitat. En canvi, la inti-
mitat o privacy, aquesta parcel·la pri-
vada tan present en la cultura i en la
societat anglosaxona es torna cada
vegada un terreny més cobejat. 

Potser és el resultat d’un individualis-
me galopant i d’una necessitat també
creixent d’amagar-nos no se sap ben
bé de què en un racó cada cop més
inaccessible —especialment a les ciu-
tats on el metre quadrat d’intimitat
costa un dineral. Siga com siga, és clar
que les últimes generacions hem bregat
i breguem en excés per tenir un racó
nostre, un lloc on, per què no, deixar
anar les nostres fòbies i els nostres ins-
tints més animals sense ser vistos.

Aquesta idea d’allò íntim és —a
grans trets— el fil conductor dels nou
relats que Romera —autor de diversos
poemaris, una novel·la i un anterior lli-
bre de contes, Amanida d’animals—
recull sota el títol de La intimitat.
Probablement, és també l’esfera íntima
la que justifica que l’autor haja triat per
a aquesta ocasió uns escenaris i uns

motius narratius lligats a moments vitals
íntims: la compra d’un regal sexualment
atrevit amb motiu de l’aniversari de la
companya, l’arribada d’un turista a la
habitació d’un hotel de la cadena on
treballa des de fa anys, gràcies a unes
vacances pagades per l’empresa, o
l’adquisició d’un cau al Raval de
Barcelona, per part del fill «modern i
artista» que es vol independitzar d’uns
pares burgesos instal·lats a Sarrià.

Direm, doncs, que tots els temes d’a-
questes històries donen una raó als seus
protagonistes per encetar una recerca
arriscada i definitiva de la d’intimitat.

Qui, potser, no ha esta mai aquell
turista que arriba a una habitació
estranya d’hotel i intenta, en qüestió de
ben poc de temps, fer-la seua: marcar
un territori, delimitar detall a detall un
espai que li pertanga, per poc que
siga. O qui, en una altra dimensió pos-
sessiva, no ha assajat la reforma som-
niada d’un habitatge abandonat i des-
trossat o la sempre ajornada mudança,
amb les conseqüents sensacions d’un
espai nou i desconegut, per fi nostre!

Totes aquestes situacions, tractades
amb sal i pebre, i amb un sentit de l’hu-
mor fi, perfilen un llibre de relats diver-
tit i acollidor, on el lector se sent aviat a
casa seua, convidat a reflexionar, però
també a riure amb escenes sorprenents
i inesperades, com ara la d’aquella
prostituta que en el relat «Pis nou» ofe-
reix els seus serveis al replà del pis aca-
bat d’estrenar pel protagonista, segons
abans que arriben els pares en la visita
inaugural. Una escena insòlita que
arrodoneix una sàtira feroç d’allò que
en diem «independitzar-se».

Però més enllà d’aquesta mordacitat,
hi ha el cas peculiar i pintoresc d’en
Ferran, l’octogenari mig «adolescent»
que viu encara a cal pare —un home
ja centenari— i que de sobte comença
a comprovar que tot al seu voltant s’es-
patlla o caduca.

Però els tocs i situacions humorísti-
ques de Romera, agilitzats per una
prosa senzilla, no són cap sinònim de
superficialitat, sinó més aviat el contra-
ri, completen els relats com la guarnició
d’uns temes complexos i profunds: els
instints més macabres, els problemes
emocionals que amaguen els éssers
humans, la fragilitat, la dependència,
l’obstinació, o la comoditat. Un tot de
cares d’una complexitat humana que
ens acompanya de per vida.

Lourdes Toledo

Hi ha correus electrònics que ens des-
cobreixen tot un món des de la callada
safata d’entrada de la nostra bústia.
Això és el que podria argumentar la
barcelonina Laia Garcia —si existira—
perquè un dia va preguntar el seu
germà Joan, qui viu a Brussel·les: «De
què va això del canvi climàtic?», i es va
endinsar en una intensa relació episto-
lar amb coneguts, familiars i amics d’a-
mics a través de la qual va anar desen-
redant el complex cabdell del fenomen
de l’escalfament global. El segell Ra-
mon Folch torna a avançar-se i, fent ser-
vir les noves tecnologies de la comuni-
cació, ens sorprèn amb un complet
assaig en format de conversa que vol
entretindre i, sense quasi que ens ado-
nem, obrir-nos la porta caleidoscòpica
del canvi climàtic. 

L’original intercanvi epistolar de
Suarem!, en el qual han estat claus els
periodistes ambientals Oriol Lladó i
Lídia Hervàs, aprofita les possibilitats
de debat virtual mitjançant eines
informàtiques, com ara el sistema wiki
o la xarxa intranet. I a més d’aquesta
amena lectura, el llibre n’aporta una
segona, amb un estil narratiu comple-
tament diferent, ja que els autors han
apostat per complementar la rica con-
versa teixida amb correus electrònics
amb textos informatius ben documen-
tats sobre diversos aspectes. Què és
l’IPCC, l’Any Polar Internacional, la
visió escèptica sobre el fenomen, els
boscos, embornal de carboni?; políti-
ques de mobilitat, d’energia o relatives
a la gestió dels recursos hídrics, les
mesures de mitigació i adaptació, què
passarà si es desfan els pols?, etc. Fins
i tot, hi ha una tercera via expositiva
paral·lela, la invitació a aprofundir en
el coneixement de tot allò relacionat
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