
L’angèlica, aquella guitarra d’àngels —com deien en
alemany—, exquisida i dolça, que només va resistir
l’embat d’uns pocs anys perquè era massa complica-
da… I si tot allò que hem llegit, que hem escoltat, que
hem vist, té reservat el mateix futur que aquella per-
fecció que era l’angèlica? I si el que llegim ara, el que
mirem, el que escoltem, sols ha de ser la runa d’un edi-
fici que no arribarà mai a bastir-se? Serà la poesia,
serà l’art, una determinada forma de l’angèlica? Per a
què poetes en temps de misèria?, deia Hölderlin.
Potser l’instrument musical de l’angèlica va desaparèi-
xer, però la força de la bellesa va seguir altres camins.
En tot cas, sempre ens queda una mica d’orgull. El
mateix que ens fa llegir, veure, escoltar, escriure. (Com
l’angèlica és un llibre de Ramon Guillem publicat per El Gall Editor.)

Existeix una tradició literària femenina, tot i que diver-
sos obstacles culturals han convertit l’escriptora i la
seva obra en una entelèquia. Tradició i orfenesa
(Lleonard Muntaner, Editor), de Lluïsa Julià, presenta
l’obra d’algunes de les personalitats més poderoses,
en contextualitza la seva aparició, n’analitza l’encaix
amb la tradició andocèntrica, i en dibuixa, cronològi-
cament, la seva evolució. A través dels distints treballs
sobre Maria-Antònia Salvà, Caterina Albert, Maria-
Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Maria-Àngels
Anglada i Maria-Mercè Marçal es descriu la genealo-
gia del que ha significat la incorporació de la dona a
l’escriptura al llarg del segle XX.

«Germans de l’espècie humana, permeteu-me que us
expliqui com va anar. No som germans teus, em repli-
careu, i no ho volem saber. I sí, és cert que es tracta
d’una història ben fosca, però també edificant, un veri-
table conte moral, us ho asseguro. Potser resultarà una
mica llarg, això sí; al capdavall van passar moltes
coses, però si és que no aneu amb massa pressa, amb
una mica de sort tindreu prou temps. I a més, us toca de
prop: ja veureu com us toca de prop. No us penseu que
us intento convèncer de res; al capdavall, les vostres opi-
nions són cosa vostra. Si m’he decidit a escriure, des-
prés de tots aquests anys, ha estat per posar les coses a
lloc de cara a mi mateix, no de cara a vosaltres. Durant
molt de temps, ens arrosseguem per aquesta terra com
una eruga, a l’espera de la papallona esplèndida i diàfana que portem en nosal-
tres». Jonathan Littell, Les benignes, Quaderns Crema, Barcelona, 2007.
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Joaquim Pijoan (Santa Cristina d’Aro, 1948), que il·lustra aquest número
de Caràcters, ha escrit les novel·les Somni (1983), Sayonara Barcelona
(2007) i un extraordinari Diari del pintor JP (2007). Els psicoretrats cons-
titueixen l’argument central i decisiu de la seva obra pictòrica, teixit i des-
teixit a la recerca d’un equilibri, si no artístic, vital. Traços de factura ara
tèrbola adés gestual i acerada, però sempre simbòlica i tremolosa, que
aproximen el pintor JP a l’estètica que deriva dels rostres de J. M. de

Sucre o d’Antonin Artaud. Concrecions de lírica esquizoide com pedres impel·lides contra
superfícies lacustres: concèntric trencament, anelles de silenci, escandall inútil.


