
ots els contrastos d’un any
amb els seus moments freds

i els calorosos, els moments tris-
tos i els còmics, contemplats des
d’un jardí ple de literatura.
Aquesta és la proposta, un punt
volgudament enigmàtica, que
presenten el tàndem format per
l’escriptor Vicenç Pagès i el pin-
tor Joan Mateu a El llibre de l’any,
que edita Labutxaca. Un llibre
que pren com a base una petita
selecció dels articles que l’escrip-
tor figuerenc ha publicat des de
l’any 2000 a la seva columna do-
minical, primer al diari El Punt, i
després des d’aquestes pàgines
de Presència.

No és un recull d’articles a l’ús.
La literatura, la pintura i el disse-
ny van de bracet en aquest llibre
de petites dimensions on res
sembla atzarós, sinó ben al con-
trari, discutit, patit i gaudit en
equip. Tan poc atzarós que fins i
tot Vicenç Pagès, en el pròleg, fa
una proposta d’ús al futur lector:
«...en recomano una lectura pau-
sada, si pogués ser setmanal [els
articles estan etiquetats per set-
manes de l’any]. M’imagino el
llibre situat estratègicament so-
bre la taula de la sala, a punt per-
què de tant en tant, potser ha-
vent sopat, potser un diumenge
a la tarda, algú l’obri i descobrei-
xi el que va escriure algun autor
memorable sobre un dia com
aquell». Volgudament també a
les solapes del llibre no hi ha la
biografia dels autors, sinó la seva
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L’escriptor Vicenç Pagès i el pintor Joan Mateu ens ofereixen
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plana web (una invitació a en-
trar-hi i descobrir qui són) i un
retrat de tots dos , i no una foto-
grafia, pintats per a l’ocasió per
Joan Mateu.

Aquest almanac literari podria
haver-se titulat «els meus autors
preferits» o haver-se plantejat
com un receptari d’escriptors.
És, explica Vicenç Pagès, «un lli-
bre d’agraïment a uns quants au-
tors que m’han ajudat a enten-
dre una mica més el món, un ho-
menatge a tota aquesta gent sen-
se la qual jo no escriuria». I la
idea ja neix d’un dels seus refe-
rents literaris, Julio Cortázar, i el
seu llibre La vuelta al día en ochen-
ta mundos (1967), un llibre colla-
ge en què uneix proses disperses
amb imatges i dibuixos, una
aventura al voltant del món lite-
rari del mateix autor.

En els cinquanta-tres textos
que configuren El llibre de l’any
hi trobareu, en tots ells, referèn-
cies literàries; és més, sempre
apareix un llibre concret com a
argumentari. Petites píndoles li-
teràries que Pagès ha triat i unit
seguint les estacions de l’any «i
les celebracions que ens endre-
cen la vida, tant les religioses
com les seculars». I a la tria no-
més hi caben autors i llibres que
aprecia. Per què parlar d’allò que
no t’agrada? Per a l’escriptor fi-
guerenc és important escriure
sobre aquells autors que admira
com el jardiner fa amb el seu jar-
dí, plantant-hi només allò que li
agrada, allò que voldrà veure
créixer al seu voltant. Potser per
això la seva columna dominical
pren el nom de la novel·la de Jer-
zy Kosinski, Being there (Des del
jardí) (1971), un altre dels seus
autors admirats. Una novel-
la que Peter Sellers prota-
gonitzaria a la gran pan-
talla el 1979 amb guió del
mateix Kosinki i dirigida
per Hal Ashby.

Art i literatura
A El llibre de l’any, Vicenç Pa-
gès i el seu món literari ha
comptat amb la complicitat del
pintor Joan Mateu, que s’ha

aventurat en aquest projecte i
l’ha convertit en un repte perso-
nal. Qui conegui l’obra de Joan
Mateu ho entendrà quan vegi les
il·lustracions i és que Mateu ha
deixat el realisme que defineix la
seva obra per descobrir nous ca-
mins. Una aventura, reconeix,
que no ha estat fàcil: «En la meva
pintura sempre parteixo d’una
realitat que tinc al davant; això
era diferent, tenia un text i m’ha-
via de fer un guió que em sugge-
rís una pintura.» I potser per ai-
xò, i perquè cada text és diferent,
les il·lustracions tampoc no se-
gueixen un patró, n’hi ha, com
els textos, de més còmiques i
d’altres de més serioses, de més
abstractes, unes, i més realistes,
d’altres...

Amb el llibre a la mà, acabat de
sortir d’impremta, un dia plujós
de novembre, Pagès i Mateu es
mostren satisfets, sobretot de
l’experiència del treball en
equip, que ja havien compartit
també uns anys enrere. En aque-
lla ocasió el producte va ser a la
inversa i van ser les pintures de
Joan Mateu les que van servir de
partida i punt d’inspiració d’un
grup d’escriptors i periodistes,
coordinats per Vicenç Pagès, per
escriure uns textos que podeu
llegir a Joan Mateu, (2007, edito-
rial La Magrana).

Llibre i exposició
El treball en equip es podrà vi-
sualitzar també en la poc con-
vencional presentació del llibre
en una sala d’art. Serà a la Fidel
Aguilar de Girona, el 22 de de-
sembre a les 19.30, on s’exposa-
ran les il·lustracions originals de
Joan Mateu. «El llibre es presenta
en una exposició i és, al mateix

temps, catàleg
de l’exposició»,

expliquen els au-
tors. L’exposició es

podrà veure fins al 22
de gener, i després s’expo-

sarà a la xarxa de bibliote-
ques gironines. Just abans de

Sant Jordi es portarà a la bibliote-
ca Jaume Fuster, a la plaça Les-
seps de Barcelona.

entre els boletaires re-
menen el sotabosc a

la recerca de preses per fregir
amb all i julivert, els poetes
vaguen entre els avets i les ro-
ques tot fruint de l’espectacle
d’uns éssers bells i inútils: els
líquens.

Vaig descobrir l’interès li-
terari dels líquens al llibre de
contes La daurada parmèlia,
de Maria Àngels Anglada. En
el conte que dóna títol al lli-
bre –que pren el nom d’una
de les varietats més belles–,
l’autora hi narra l’última ex-
cursió d’un especialista en lí-
quens, Camillo Sbarbaro,
que a causa de l’edat avança-
da es veu obligat a renunciar
a unes expedicions cada ve-
gada més perilloses. El se-
güent text del llibre, titulat
«Líquens», és obra del mateix
Sbarbaro, un botànic que va
existir de debò, i que va com-
paginar la passió pels líquens
amb la poesia.

«Líquens» és un text humil
i vistent com els éssers als
quals s’acosta. Camillo Sbar-
baro explica com va iniciar el
seu herbari, com es va decan-
tar per les molses i com, final-
ment, «endut per la meva
predilecció per les existèn-
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cies en sordina», es va con-
vertir en una autoritat mun-
dial en aquests éssers que pot-
ser no arriben ni tan sols a en-
titats i que ell anomena «fe-
nòmens». I, amb tot, els lí-
quens són misantrops i ca-
maleònics, volcànics i marí-
tims. La seva policromia és
tan rica que, només en el llim
dels negres, cal distingir el
negre africà (maurus), el ne-
gre ratpenat (vespertilio), el
negre corb (anthracitus), el
negre sutge (fuligineus), el ne-
gre tenebra (tenebricus), el ne-
gre infern (stygis)...

Modesta, simbiòtica i sor-
prenent com un liquen, Ma-
ria Àngels Anglada va cedir,
després de traduir-lo, unes
pàgines del seu llibre de con-
tes al saber líric de Camillo
Sbarbaro: «M’omple l’habi-
tació, la impregna de sota-
bosc, un herbari de líquens.
Sota l’aparença d’estelles de
fusta, d’esberles de roca, con-
té quasi un Mostrari de
Món.» Ara que el vent escom-
bra les fulles caigudes, els lí-
quens ametista de l’Albera,
els líquens albercoc del
Montgrí, oposen la seva fer-
mesa immòbil al pas del
temps.

Article de tardor d’El llibre de
l’any, que aquest any hem

llegit una mica més tard.
Vicenç Pagès i Joan Mateu
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