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LLIBRES

enso en la Vall d’Aran. La majo-
ria considerem que és més agra-
dable que el paisatge del Baix

Llobregat. Però la literatura ha de pres-
cindir sovint de recursos fàcils com un
paisatge bonic o de personatges ama-
bles i atractius, tal com va fer, per exem-
ple, Serés a La matèria primera i com pro-
va de fer –em sembla que força menys
feliçment– Iolanda Batallé a la segona
part d’El límit exacte dels nostres cossos. I,
quan un escriptor opta per no prescin-
dir-ne, tal com van fer, també per exem-
ple, Vann amb Alaska a Sukkwan Island,
Rodoreda amb Teresa Goday a Mirall
trencat, i com fa ara Batallé a la majoria
de les històries breus de la primera part,
paisatge o personatges han de ser recur-
sos per poder anar més al fons perquè la
potència literària no s’aconsegueix amb
la gratuïtat, l’enigma o l’enginy alegre
dels happy flowers. Batallé no escriu ma-
lament, és àgil, explica coses, ha treba-
llat. Com en alguns moments de La me-
mòria de les formigues, a més d’una història d’aquesta primera part
atrapa. El narrador adopta el punt de vista d’una dona encara relati-
vament jove, aparellada però en crisi, més sensible i amable que em-
pàtica o intel·ligent, tot i que també ho sigui. Els relats tindrien més
veritat literària si el narrador no fes com ella i no deixés tan fàcilment
de banda els homes que l’han estimat i, sobretot, si no prescindís tan
ràpidament de personatges com el dependent libanès de l’adrogueria
armènia de la primera història. Perquè el fet que a la vida hi hagi mol-
tes coses que no s’expliquen no vol dir que a la literatura hagi de ser
igual. I perquè, encara que a la vida la felicitat tingui «el límit exacte
dels nostres cossos», la literària té més volada.

P
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Vol d’oreneta
Iolanda Batallé publica un recull d’històries
breus i intenses

«EL LÍMIT EXACTE
DELS NOSTRES
COSSOS»
Autora: IOLANDA
BATALLÉ
Editorial: AMSTERDAM
Pàgines: 137
Preu: 16,90 €

Un recull de relats
breus de l’autora de La
memòria de les
formigues.
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any 2000 Vicenç Pagès Jordà
va començar a publicar el di-
umenge la secció Des del jardí,

primer a El Punt i després a Presència, on
encara avui comparteix veïnatge amb la
secció de crítica literària. Aquest jardí des
d’on parla Pagès Jordà és un espai d’am-
bient tranquil, que convida a la reflexió
reposada a través d’anècdotes estirades
de llibres o protagonitzades per perso-
natges del món de la ficció literària com
Stephan Dedalus, Peter Pan, Mrs. Dallo-
way o Phileas Fogg i per escriptors com
Sagarra, Salvat-Papasseit, Kafka, Twain o
Cortázar. Pagès Jordà ens porta per diver-
ses geografies literàries però ho fa des de
la coordenada temporal perquè aquest
és l’eix estructurador del llibre, simula-
cre d’almanac, que presenta una selecció
de 53 textos ja publicats i versionats no-
vament, que s’acompanyen d’aquarel-
les de Joan Mateu.

El llibre presenta cinc parts: les quatre
estacions meteorològiques i un apartat
preliminar que porta el mateix títol del llibre. Aquest el configuren
dotze textos que funcionen com a declaració programàtica: el plaer de
contar i d’explicar històries a Comença l’any, el creixement interior dels
personatges a Epifania, l’evocació sensorial de les olors a Pomes al caliu,
la tria d’unes opcions estilístiques i narratives que condicionen el cli-
ma narratiu de l’obra literària a La fredor narrativa o les connexions en-
tre la literatura i el cinema a Homer a Hollywood. Un llibre que es pot lle-
gir setmanalment o de bursada; en qualsevol cas, la seva lectura ens
apropa a la literatura des de la vida i amb aquest plantejament es fa ab-
solutament impossible de renunciar-hi. Un llibre per aprendre i gaudir
de la literatura.

L’
JAUME FERRER PUIG jferrer@presencia.cat

Calendes literàries
53 articles, un per a cada setmana de l’any,
que entrellacen la literatura i la vida

«EL LLIBRE DE
L’ANY. ALMANAC
LITERARI»
Autor: VICENÇ PAGÈS
Il·lustracions: JOAN
MATEU
Editorial: LA BUTXACA
Pàgines: 123
Preu: 16,95 €

Un article per a cada
dia de l’any il·lustrats
pel pintor Joan Mateu.
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«EMBARCATS»
Autor: JOAN REBAGLIATO
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 200 / Preu: 14,20 €

Embarcats arrenca amb quatre
persones a sobre l’Enriqueta,
barca en una tempesta, amb el
risc per a tots cinc –barca inclo-

sa– de deixar-hi la pell. Alhora, l’Enriqueta que
va donar nom a la barca se sent sola, el seu ex
triomfa amb el piano al Palau de la Música, la
parella del pianista prepara centres de núvia i el
carnisser es talla pensant en la Mercè, que és a
dalt de la barca.

«MANERES DE MIRAR»
Autor: JOHN BERGER
Traducció: MONTSE BASTÉ
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 166 / Preu: 16 €

Basat en una sèrie de televisió
de la BBC sobre la qual els crí-
tics van comentar: «Aquesta sè-

rie és una revelació en més d’un sentit: es con-
centra en com mirem els quadres... gairebé segur
que canviarà la manera com la gent mira la pin-
tura.» I ho va aconseguir, ja que el llibre que en
va derivar s’ha convertit en una obra essencial de
la comunicació visual i de la teoria de l’art.

«CASATS CONTRA
SOLTERS»
Autor: ALFRED PICÓ
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 264 / Preu: 18 €

«Si cada dia menges un menú
diferent, per què has de dormir
cada nit amb la mateixa dona?

Amb tanta monotonia els sentits s’atrofien.»
(Ponce, coordinador de l’equip de solters). «No
voldria caure en un discurs conservador, però
continuo pensant que la parella estable i el sexe
amb amor són dos valors fonamentals.» (Jesús,
coordinador de l’equip de casats).




