
Edia 5 de juny passat, el suple-
ment Quadern d’EL PAÍS va
publicar l’article de Xavier
Monteys titulat Decret d’Ha-

bitabilitat. Una Al·legació. El text ob-
jecte de l’al·legació és la revisió del
vigent decret 259/2003 corresponent
a la cèdula i les condicions mínimes
d’habitabilitat en els edicifis d’habi-
tatges.

La lectura de l’al·legació em sugge-
reix les observacions següents:

1.—La crítica de Monteys apunta
més a la forma que al fons del Decret:
ell mateix ho confirma quan, tot just
iniciada l’exhibició de la seva erudició
terminològica, manifesta literalment:
“aquesta manera d’anomenar les co-
ses, molt generalitzada en el text, és
potser un dels aspectes més febles del
decret”.

2.—Sobre la comprensió del de-
cret, Monteys afirma “haver après
amb els anys que la confusió en el
vocabulari és una expressió de la poca
claredat d’idees”. Sí, però també la
confusió de determinats conceptes
—la flexibilitat, per exemple— pot
abocar a errar l’elecció del model desti-
nat a il·lustrar-ne la seva condició. En
aquest sentit observo que la planta de
la Casa Planells de l’arquitecte Josep
Maria Jujol és ben poc representativa,
per cert, d’aquesta flexibilitat, tant si
el terme flexible “és passatger, una sim-
ple moda” com si no.

3.—Després d’alliçonar el lector so-

bre l’arrel llatina de la paraula “arma-
ri” i l’origen àrab de “magatzem”; des-
prés de qüestionar la idoneïtat de dir-
ne “peces” als diversos espais de la
casa; després d’ignorar la diferència
entre una galeria convencional i els
“espais intermedis” —o de traspàs en-
tre l’interior i l’exterior de l’habitatge,
destinats a esmorteir la llum i la calor
de l’estiu; després d’obsequiar-nos
amb una fina ironia inspirada en l’ad-
jectiu “preexistent”; després de sepa-
rar el gra de la palla, ¿en què queda
l’al·legació de Monteys?

4.—Llenguatge i vocabulari a part,
l’al·legació es limita a reclamar l’am-
pliació de les habitacions a costa
d’enxiquir la sala d’estar. La discussió
d’aquest criteri, tan respectable com
opinable, es troba, òbviament, englo-
bada en el debat específic dels paràme-
tres dimensionals mínims recollits en
el decret, un cop consensuats per la
nombrosa representació de tots els es-
taments afectats —institucions, pro-
motors, constructors, usuaris, arqui-
tectes, etcètera—, congregats a les ses-
sions de treball promogudes i tutela-
des exemplarment per la Direcció Ge-
neral de Qualitat de l’Edificació i Re-
habilitació de l’Habitatge, amb el su-
port del Col·legi d’Arquitectes.

Conclusió: al marge de l’eterna dis-
cussió sobre la disjuntiva entre regular
molt o poc; o de la conveniència de
simplificar i depurar la farragosa re-
dacció del text definitiu —inclosa la

de la cèdula d’habitabilitat— el nou
decret presenta, respecte dels ante-
riors, una sèrie de millores innegables.
Són:

a) decreta l’adaptabilitat de tots els
habitatges sense excepció.

b) faculta la ventilació forçada (me-
cànica) de l’escala;

c) creix fins a 2,70 metres la separa-
ció entre sostres, per facilitar el pas
d’instal·lacions;

d) introdueix el concepte d’espai in-
termedi no computable en relació a la
superfície útil de l’habitatge;

e) si bé tímidament, el decret recull
el tema de la seva coordinació amb el
planejament i les ordenances munici-
pals.

Certament, el conjunt de mesures
anunciades, destinades a substituir
uns cànons obsolets, obre moltes ex-
pectatives inèdites en el món de l’habi-
tatge en el benentès, però, que una
evolució substancial dels tipus passa
necessàriament per la flexibització de
les fondàries edificables i podria arri-
bar al seu zènit si fos possible prescin-
dir de la vinculació del garatge a la
casa.

El treball frec a frec amb Urbanis-
me és imprescindible. Tantmateix,
també és imprescindible la modifica-
ció, o supressió, de la Norma tècnica
que regula els patis de ventilació i
il·luminació.
Lluís Nadal és arquitecte i un dels consultats
en l’elaboració del Decret d’Habitabilitat.

LLUÍS NADAL

L’amistat entre aquestes dues grans intel·ligències jue-
vo-alemanyes del segle XX que són Scholem i Benja-
min no és solament una de les més admirables relaci-
ons entre dos homes que va donar la centúria, sinó

també un mirall en què s’hi reflecteixen les grans qüestions
que interessaven a la intel·lectualitat alemanya d’aquell
temps. En realitat, el llibre de què parlem avui és una gran
aportació a l’estudi de diverses coses: la condició dels jueus
ashkenazí en una capital com Berlín, la seva contribució al
desplegament de la filosofia, la filologia i la crítica literària,
i, en termes generals, la situació de la classe lletrada alema-
nya en el primer quart del segle XX. Que jo recordi, a això
només s’hi assembla el famós número de la revista Cahiers
anomenat L’Apport des Juifs d’Allemagne à la civilisation
allemande, de 1933.

Ja hi ha havia, al mercat, i s’ha reeditat, un llibre esplèndid
de Gershom Scholem sobre la seva amistat amb Benjamin:
Walter Benjamin, historia de una amistad (Random House
Mondadori, Barcelona, 2007). És un dels dos grans docu-
ments que va donar el segle XX sobre l’amistat entre dues
intel·ligències sobrehumanes (ho dic així perquè tots dos van
devorar Nietzsche al seu moment); l’altre essent la correspon-
dència entre Hannah Arendt i Mary McCarthy (Entre amigas,
Barcelona, Lumen, 1998). Això a banda, Scholem va dedicar
més d’un estudi al pensament del seu amic, i els lectors els
trobaran si espigolen, tot navegant, la bibliografia disponible.

En el cas d’avui, es tracta d’una esplèndida refosa en
llengua anglesa, a cura d’Anthony David Skinner, del que a
Alemanya es va publicar fa pocs anys amb el títol Gershom
Scholem Tagebücher, 1913-1923. La síntesi americana es diu:
Lamentations of Youth. The Diaries of Gershom Scholem,
1913-1919, Cambridge, Mass., i Londres, Harvard Universi-
ty Press, 2007. El llibre resultarà extraordinari per a tot lector
que tingui una tirada especial a tot allò que va esdevenir-se a
Berlín entre la Guerra Gran, la República i l’arribada de
Hitler al poder, tema que posseeix escassa bibliografia en
castellà o en català (per exemple, el magnífic llibre de Peter
Gay, La cultura de Weimar, Barcelona, Argos Vergara,

1984), però que en té
moltíssima en el mer-
cat alemany, i, per la
via dels historiadors
del segle XX, jueus o
no, en el món edito-
rial anglès i nord-
americà. Es tracta,
veritablement, d’un
d’aquells moments
en què la
intel·ligència sembla

que estigui a punt de rebentar —o d’enlairar-se al Paradís, en
el cas dels dos autors d’avui—, de tan tibada com se’n troba
la musculatura, i que, de fet, es va dissoldre (i, en part, es va
exiliar) al ritme que creixia la fúria nacionalista. Totes les
ciutats presenten moments epifànics en la història de la seva
cultura, i així com Florència va brotar a l’època dels Mèdici,
Berlín va viure, durant la Guerra Gran i els anys de Weimar,
un esclat de debò característic i envejable.

Un dia de 1916, Scholem va llegir uns quants assaigs seus,
en veu alta (costum del tot centroeuropea), davant Benjamin
i la seva dona. Benjamin va dir-hi: “Penso que són bons”.
Llavors Scholem, que sempre va ser més “tòpicament” jueu
que Benjamin, va parlar dels honoraris que podria rebre per
aquells papers. Benjamin li va dir: “Trobar-se en possessió de
la veritat és suficient per merèixer suport en aquest món”
—és clar, després ho passaria prim tota la vida. En una altra
ocasió, l’any 1918, Scholem va escriure a la seva dona aques-
tes paraules: “Llevat del meu amic, no conec ningú que, no
solament per l’enginy que demostra en el que sap, sinó tam-
bé per la perfecta puresa del seu ésser, pugui convertir-se en
un Mestre per a mi”. Per això Scholem i Benjamin van trigar
molt de temps a tutejar-se: el “vostè” estava impulsat, de fet,
més per l’admiració de Scholem envers Benjamin, que per la
famosa cortesia d’aquest. Aquell mateix any, Scholem anota:
“El sentit de la percepció de Benjamin ja no és humà: és el
d’un boig lliurat a les mans de Déu” —una citació quasi
quixotesca. Encara aquest any, l’estudiós de la mística jueva
escriu: “El mètode de Benjamin és absolutament únic. No
puc expressar-ho en altres termes si no és referint-me al
mètode de la Revelació. Segurament, ningú no ha viscut
d’aquesta manera des de Lao-Tse”. (“Qui es lliura a l’estudi,
creix dia a dia”, deia aquest.) Tots dos van tenir clar que la
filologia era la mare de tot coneixement, i que era també la
clau que obria l’essència del que anomenem Tradició. (Cosa
del tot oblidada, avui, a les nostres facultats de Lletres, que es
dediquen frenèticament a ensenyar llengües modernes.) Per
fi, un dia Scholem va escriure un poema, dedicat a Benjamin,
que conté aquests versos: “Dol són els dies eterns que salu-
des. I que encara no hagis mort és un miracle que no arribo a
copsar”. Scholem va sobreviure 42 anys al seu amic; quan
aquest es va suïcidar a Portbou, potser va estar segur que
Benjamin, com Bartleby, havia anat a parar, finalment, al
lloc que l’havia esperat des de sempre: el reialme pacífic “dels
reis i els consellers” (Job 3, 14).

Una rèplica

“Es tracta d’un gran
document sobre l’amistat
entre dues intel·ligències

sobrehumanes”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Scholem i Benjamin
JORDI LLOVET

Do’m. Drama en tres actes
Enric Casasses
Accent
95 pàgines. 10 euros

Un bon dia, reptat per Albert
Mestres, Enric Casasses
(Barcelona, 1951) es va po-
sar la màscara de dramaturg

i va començar a escriure Do’m. Estre-
nada el 2003 a la Sala Beckett de Bar-
celona i publicada abans a la
col·lecció En Cartell, Do’m és una
amalgama de materials molt diversos,
una festa de la paraula deixatada en
torrent que dispara a tort i a dret refe-
rents i motius, frases manllevades i
picades d’ullet a l’espectador expec-
tant, que poden anar des d’Allen a
March, passant per Dylan, Fabra, Go-
ya, Guimerà, Jarry, Llull, Lorca,
Foix, Vallmitjana, Pedrolo o Pasolini.

Posada sota l’advocació del gran
Verdaguer, que ja cantava els perills
de Barcelona, la peça casassesiana en-
fila un diàleg entre dos protagonistes,
La Campanera i l’Esmolat, que des-
granen, mentre participen de la ceri-
mònia d’una seducció sui generis, l’iti-
nerari mític de la “kapital de la Ka-
talònia”. La Barcelona de Do’m neix,
sense demanar el parer a ningú, de la

discussió entre déu i el diable. És la
ciutat que va viure una guerra i un
èxode d’èpica i trista memòria i que,
al segle XXI, esmerça les energies a
amagar els orígens.

La parella protagonista, de noms
vallmitjanescs, fa una passejada per la
geografia imaginària de la ciutat des de
la muntanya del Tibidabo. En el diàleg
entre tots dos, s’hi entrecreuen els ge-
nets de l’apocalipsi transfigurats en
quatre Joans o unes belles Alfa i Ome-
ga que es converteixen en replicadores
d’excepció. Al costat dels dimonis evan-
gèlics, hi afloren també els “saltirons”
dels “quaderns d’exorcismes” de Ver-
daguer, els bíblics Jesús i Satanàs o,
fins i tot, un director desbordat que és
incapaç d’endreçar el galimaties.

Malgrat que l’acció tingui com a
epicentre el Tibidabo, lloc simbòlic en
la història de la ciutat, el paisatge meta-
foricomític de Barcelona és el que, al
cap i a la fi, es convoca, entre opacitats
i transparències, a Do’m. Despullada
al màxim de noses, la peça avança a
cops de fuetada verbal, construint una
espiral creixent que atrapa l’atenció de
l’espectador. Amb un minimalisme es-
cènic impecable, pràcticament només
fa sortir a escena un minúscul didalet
que pot fer moure muntanyes i una

forca dels penjats que instal·len els sus-
dits quatre carallots. Res més. És la
paraula el que fa avançar l’acció impla-
cablement.

La poesia esparracada i abrupta de
Casasses aconsegueix de crear una for-
ma poeticoescènica que té punts de tro-
bada amb la tradició de l’Ubú rei d’Al-
fred Jarry, amb els xocants exercicis
dadaistes que va engendrar la barbàrie
de la Primera Guerra Mundial i, més
cap aquí, amb el teatre més aparent-
ment delirant de Brossa. L’enfilall d’as-
sociacions d’idees que trenen els perso-
natges de Do’m conta una faula ciuta-
dana sobre la Barcelona contemporà-
nia que fa emergir tot un imaginari
mig ocult entre els olímpics moviments
especulatius i la lluentor cosmopolita,
guapa i fofa de la metròpoli socialista.

Do’m és una peça sorprenent, ten-
dra i absurda, que no s’està de fer
totes les piruetes metateatrals i de per-
metre’s totes les llicències dramàti-
ques que plau al poeta demiürg Casas-
ses. Contínuament, el text trenca les
expectatives plàcides de l’espectador
i, sense concessions, confia en la seva
capacitat per recollir la trencadissa
d’un gran mosaic, mig rondalla mig
cançó, dedicat a fer rebrotar la Barce-
lona més oculta i misteriosa.

Barcelona misteriosa
FRANCESC FOGUET i BOREU

La parella protagonista de Do’m fa una passeig per la geografia imaginària de Barcelona des del Tibidabo. / CONSUELO BAUTISTA
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A la recerca de la
noia més bella
En català a La Campana i en cas-
tellà a Anagrama, la nova
novel·la de Frédéric Beigbeder,
Auxili perdó, és un irònic retrat de
la societat capitalista. L’autor res-
cata per al seu nou llibre el prota-
gonista del seu best-seller 13,99
euros: Octave Parango. L’home rep ara l’encàrrec
d’una agència de models de trobar la noia a la qual
totes voldrien assemblar-se. I la busca a Rússia.
L’autor és avui a Barcelona per presentar el llibre.

Auxili perdó. Frédéric Beigbeder. (Trad. Imma
Falcó) La Campana. 264 pàgines. 24 euros

Personatges ficticis,
història real
La puixança del tèxtil cotoner, la
bomba del Liceu, la fil·loxera, el
desenllaç de la guerra de Cuba...
L’historiador Francesc Cabana,
que tant ha analitzat aquests fets
en diferents assaigs i investigaci-
ons, els utilitza ara per ambientar

la seva nova novel·la, protagonitzada pel jove Marc
Bosom a la Barcelona de mitjans segle XIX. Un
llibre que és la crònica de la gran transformació
social que ha conformat la Catalunya d’avui narra-
da a través dels ulls d’aquest personatge fictici. Ca-
bana ja té dues docu-ficcions anteriors: Els anys de
l’estraperlo (2005) i El cabaler de Cerdanya (2007).

Les catedrals del cotó. Francesc Cabana. Proa. 16
euros. 252 pàgines

Josep Benet, un
discurs-homenatge
En un homenatge a Josep Benet,
mort el març passat, Josep M.
Roig ha recollit en un volum el
discurs que l’historiador va pro-
nunciar l’any 2000 en l’acte en
què va rebre la Medalla d’Or de
la Generalitat, així com les sem-
blances que van fer de Benet l’his-
toriador i monjo de Montserrat
Hilari Raguer i l’ex president de la Generalitat Jordi
Pujol. El discurs de Benet és un repàs al seu activis-
me cívic i polític durant el franquisme.

Josep Benet. El meu jurament de 1939. Hilari
Raguer i Jordi Pujol. Base. 96 pàgines. 9 euros

L’erotisme, del món
grecoromà fins avui
A través de l’erotisme i la sexuali-
tat, i la seva plasmació en l’art,
el filòleg Pep Vila explica l’evolu-
ció històrica de la societat gironi-
na des del món grecoromà fins
avui. Una interessant guia, farci-

da d’imatges i literatura, en què es repassa el culte
priàpic a Empúries, el cançoner eròtic de Ripoll, els
epigrames de Fages de Climent o l’erotisme planià a
les Notes disperses.

Els sentits d’Eros. Pep Vila. Diputació de Giro-
na/Fundació Caixa Girona. 96 pàgines. 13 euros

El Casalot
Charles Dickens
Destino
1.118 pàgines. 35 euros

Som davant d’una novel·la de
llarg alè. I no només per l’ex-
tensió voluminosa d’El Ca-
salot, sinó per la cosmologia

babilònica que es plasma en aques-
ta obra de maduresa de Charles
Dickens (1812-1870), un univers
travat on tot, des dels processos de
composició d’uns capítols publi-
cats per lliuraments fins a la força
reptant d’un llenguatge concebut
com a materialització dinàmica de
la idea, crea aquell sentiment de
completesa i autosuficiència tan
propi de les delicioses novel·les del
segle XIX. Durant uns dies, el lec-
tor habitarà complagut les hospi-
talàries parets mestres d’El Ca-
salot.

Diverses generacions d’un abar-
rocat fris de personatges han here-
tat el cas Jarndyce i Jarndyce, un
litigi molt antic i envitricollat, tant
que ni els demandants ni els mem-
bres de l’ineficient Tribunal Supe-
rior de la Cancelleria estan segurs
de controlar amb tots els seus ets i
uts. El procés s’ha transformat en
una metonímia de la lentitud del
sistema judicial de l’època victoria-
na, fins al punt que la ironia pro-
verbial de la gent ja no diu que un
fet improbable passarà “el dia que
les vaques volin”, sinó que ara ja
es rabeja exclamant: “el dia que
liquidem el cas Jarndyce i Jarn-
dyce”. Un estol de procuradors,
jutges, uixers, aristòcrates, institu-
trius, advocats, perruques postis-
ses i sales nobiliàries desfila davant
dels ulls del lector en un cerimo-
niós ambient impregnat d’immobi-
lisme i descrit amb detall per un
narrador omniscient. A partir del
capítol en què apareix la veu en
primera persona d’Esther Summer-
son, l’argument de la novel·la es
bifurca i el temps morós de la Justí-
cia queda contrapuntat pel trepi-
dant itinerari vital d’Esther, prota-
gonista de l’obra, que conjunta-
ment amb dos orfes més, Ada i
Richard, serà adoptada pel magnà-
nim John Jarndyce, propietari de
l’edifici conegut com El Casalot.
Aquestes dues línies argumentals
acabaran fonent-se en una trama
detectivesca que, enmig dels car-
rers del Londres desfigurat per la
imaginació escenogràfica i fantas-
magòrica de Dickens, traçarà una
recerca de la identitat d’Esther.

Dickens com a precursor de Kaf-
ka i Sherlock Holmes.

El Casalot, novel·la escrita en-
tre 1852 i 1853 i que apareix per
primera vegada en català, significa
la reverberació d’un centre temàtic
constant en l’obra de Dickens:
l’acritud ferotge a què s’han d’en-
frontar els éssers més dèbils de la
societat, sobretot els infants aban-
donats. La duresa amb què Esther
ha estat tractada per la tia que la
va cuidar durant els seus primers
anys de vida, la dissecció del món
decadent de l’aristocràcia, la força
centrípeta d’un litigi dement, la im-
postura dels paràsits socials i la
dignitat aferrissada d’uns personat-
ges que de tan graníticament bons
en alguns moments semblen de car-
tró pedra (John Jarndyce, o la ma-
teixa Esther i el seu marit, el cirur-
già Woodcourt) es convertiran en
un fust moral i social que contras-
ta amb la inflor pomposa de l’An-
glaterra opulent que pocs anys
abans que aquesta novel·la fos es-
crita havia abolit oficialment l’es-
clavitud, colonitzat Hong Kong,
entronitzat el racionalisme i l’ideal
de progrés, i iniciat la revolució in-
dustrial que Karl Marx utilitzaria
com a laboratori.

L’aparat formal que sustenta
aquest monument literari és una
impagable lliçó de construcció nar-
rativa. L’alternança d’un narrador
omniscient i una veu en primera

persona permet simultaniejar equi-
libradament l’enumeració detallis-
ta amb la vivesa vertiginosa. Un
llenguatge empedrat de matisos,
al·literacions, al·legories, simbolis-
mes i oralitat forma el magma
d’una novel·la polièdrica que barre-
ja drama, terror, misteri, romanç,
humor i gènere detectivesc. Aques-
ta amalgama tan plàstica exalça un
joc d’infinites variants poètiques,
on la rialla, la tendresa, la tristesa,
allò grotesc i allò delicat se superpo-
sen en estrats permeables.

Aquesta novel·la magistral-
ment traduïda per Xavier Pàmies
entronca amb la magnificència de
les traduccions que Josep Carner
havia fet de tres grans obres de
Dickens: David Copperfield, Grans
esperances i Pickwick. Es comple-
ta, així, la traducció al català d’un
univers literari de primer ordre.
Des de Chesterton fins a Harold
Bloom una bona part de la crítica
ha elogiat El Casalot. Nabokov, a
propòsit d’un estudi d’aquesta
novel·la, reitera la seva controverti-
da teoria sobre el formigueig que
segons ell hem de sentir a la
medul·la espinal cada cop que lle-
gim una gran obra. Ja que parlem
dels efectes fisiològics de les emo-
cions intel·lectuals, diguem-ho
així: El Casalot, com tots els bells
universos que es regeixen per lleis
pròpies, farà que el cor del lector
glateixi a l’inrevés.

Parets mestres de la literatura
LLUÍS MUNTADA
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El pont Mirabeau recull tres carrers, l’avenue Émile
Zola, la rue de la Convention i la rue Balard, i els
aboca, ja a l’altra banda del Sena, precisament a la
place de Barcelone. “Sota el pont Mirabeau s’escola

el Sena”, va escriure Apollinaire, en un poema cèlebre i,
anys més tard, un altre poeta, Paul Celan, en un poema
dedicat a la poeta Marina Tsvetàieva, parla del pont Mira-
beau i ho fa amb una cita implícita del poema d’Apollinai-
re: “Del carreu | del pont, d’on | va anar a estavellar-se dins
la vida, | en vol de ferides, —del pont Mirabeau.” Tot això
no deixarien de ser curiositats de poetes, si no fos que Paul
Celan, sembla que el vint d’abril de 1970, es va llençar al
Sena per suicidar-se. I ho va fer, també ho sembla, des del
pont Mirabeau. I si dic “sembla” dues vegades, és perquè

no el van trobar fins al primer de maig i la data en què va
tenir lloc aquell “vol de ferides” que el va dur a cabussar-se
dins la mort no és segura, i també, és clar, perquè ningú no
va veure que es llancés al Sena des d’aquell pont. Les seves
referències al pont Mirabeau en aquell poema potser eren
premonitòries.

Paul Celan, que era jueu (“Tots els poetes són jueus”,
havia escrit la Tsvetàieva, que no ho era), duia a l’ànima
unes ferides considerables. Es va escapar de la seva Bucovi-
na natal, on havien mort els seus pares, empresonats pels
nazis, i sempre va dur el sofriment que havia estat per culpa

seva. Ell es va amagar, però la seva mare, fatalista, no va
voler fer-ho. Ningú no pot fugir del seu propi destí. Paul
Celan va creure sempre que els havia d’haver obligat a
amagar-se.

La seva llengua materna era l’alemany, la llengua dels
assassins dels seus pares. La llengua dels assassins dels
jueus. Celan va marxar, després de la guerra, a Viena.
Finalment va creuar Alemanya i va anar a París. A París
s’hi va casar, hi va tenir un fill, hi va fer classes d’alemany a
l’École Normale Supérieure, hi va traduir i hi va escriure
poemes. I s’hi va suicidar.

Deia que un poeta havia d’escriure en la seva llengua,
que si no ho feia, deia mentides. També deia que la llengua
era la pàtria del poeta, encara que aquesta llengua fos
l’alemany i el poeta fos jueu. Ell va viure, a París, la solitud
jueva i la va viure en alemany. Va forçar l’alemany per
extreure’n la seva poesia misteriosa, carregada de sentit,
precisa, fascinant. I si pot semblar difícil és perquè volia
que el lector la treballés, aquella poesia, i que alhora, fos
treballat per ella. Per Celan, la poesia era una patent d’eter-
nitat concedida a tot allò que és pura mortalitat i vanitat.

Apollinaire, Celan, Tsvetàieva, indissociables d’un pont
de París que no sé per què fa dies que em ve al cap d’una
manera obsessiva. Un pont i un corrent d’aigua espès que
acull, a la tardor, les fulles d’aram dels plàtans de la riba,
que va acollir Paul Celan que, des del pont, se’l degué
mirar com un doll espès de memòria, que hi va trobar un
coixí adormidor de cascalls on reposar.

COLLS I PUNYS

El pont
Mirabeau

NARCÍS COMADIRA

Retrat de Charles Dickens del pintor W. P. Frith.
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