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Jordi Puntí (Manlleu, 1967) és escriptor. Llicenciat en filologia romànica, ha treba-
llat en el món editorial fent feines de correcció i edició i ha publicat diverses tra-
duccions literàries al català d'autors com Paul Auster, Daniel Pennac o Amélie
Nothomb, i d'algunes aventures de Tintín i d'Astèrix. El seu primer llibre, el recull de
relats Pell d'armadillo (1998), va rebre el Premi Crítica Serra d'Or i molts elogis per
part de la crítica i d'alguns escriptors reconeguts, i posteriorment va ser traduït al
castellà per Salamandra -a més, un dels relats del volum ha estat traduït al suec i
publicat a la prestigiosa revista Ord & Bild. El 2002 va publicar Animals tristos (en
castellà també a Salamandra), un recull de relats del qual Ventura Pons ha presen-
tat fa poc la versió cinematogràfica amb el nom d'Animals ferits. Forma part del
col·lectiu Germans Miranda, i col·labora habitualment a les pàgines d'El País i a l'e-
missora RAC-1. Recentment ha obtingut el Premi Octavi Pellissa per a projectes lite-
raris i està escrivint la seva primera novel·la. 

Fa cosa d’un mes vaig viatjar a Nova York convidat per l’Institut Ramon Llull. La meva
participació consistia en una lectura de textos —en català i en anglès—, juntament
amb l’escriptora Empar Moliner, al KGB Bar. El KGB és un vell local per a immigrants
ucrainians que des de fa anys compagina la seva tradició bolxevic amb les lectures
literàries. Pràcticament cada dia s’hi organitzen readings i, si per alguna raó s’avor-
reixen, els assistents sempre poden distreure’s contemplant la curiosa decoració del
local: un vell samovar, banderes roges, pòsters de propaganda bolxevic, bustos de
Marx, Lenin i Stalin..., i un cambrer d’estètica heavy metal que serveix les copes amb
una indolència molt occidental. De trobar-se aquí, a Barcelona, i no en una ciutat tan
eclèctica i insubordinada com Nova York, ja l’haurien fet tancar per apologia del
comunisme o l’haurien enderrocat per construir-hi un bar de disseny ultrarabiosament
contemporani (i aleshores tots els apòstols de la modernitat en lloarien el seu aire «tan
novaiorquès»). 

Bé, la qüestió és que la nostra lectura al KGB Bar —dies abans hi havia llegit un autor
que m’entusiasma, Sam Lipsyte: trobareu la seva novel·la traduïda a Mondadori amb
el nom d’Hogar, dulce hogar— era la cloenda de tota una sèrie d’actes que el Ramon
Llull i la Institució de les Lletres Catalanes havien organitzat a Nova York per donar a
conèixer diferents aspectes de la cultura catalana. Els dos actes centrals eren una

àmplia retrospectiva del cinema a Catalunya (1906-
2006) que es feia al Lincoln Center i la futura exposició
d’art Barcelona i la Modernitat: de Gaudí a Dalí que a
la tardor del 2006 passarà pel Museu de Cleveland i
l’any vinent serà cap de cartell al Metropolitan. En l’en-

tremig hi va haver una exposició de Joan Fontcuberta i un bon nombre de conferèn-
cies i lectures per donar a conèixer la literatura catalana. Hi van participar narradors
com Joan F. Mira, Baltasar Porcel i poetes com Francesc Parcerisas, Melcion Mateu,
Manuel Forcano, Jaume Subirana o Marta Pessarrodona (i m’aturo aquí perquè, si hi
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la dels pobres corresponsals 
culturals dels diaris



poso més noms, això ja semblaria un article de Sam Abrams). Un dels actes centrals,
celebrat a la Poets’ House, va ser la conferència que el crític Harold Bloom va fer sobre
«Ramon Llull i la tradició catalana». Bloom —que dies després, a toro passat, va ven-
dre al diari El Mundo la conferència, pagada per l’Institut (lleig)— va fer una anàlisi
prou detallada i entusiasta de la influència cultural de Llull a Europa i, per tant, a la
tradició cultural que ens empara. Eren paraules mesurades on, de tant en tant, rebien
George Bush i els seus sequaços. En el seu viatge, tot passant, Bloom va dedicar uns
quants paràgrafs a Espriu i va mencionar Ausiàs March, el Nabí de Carner i Baltasar
Porcel. Durant el recorregut va valorar el passat revolucionari de Barcelona, la Rosa de
Foc, i va confessar que, d’haver nascut a Catalunya, li agradaria que el seu país fos
independent. El viatge de Llull a Durruti comporta sorpreses com aquesta.

Tot i que el temps meteorològic amenaçava de ser catastròfic —el mateix vespre va co-
mençar a caure la pitjor tempesta de neu dels últims cinquanta anys—, la conferència
de Bloom era plena de gom a gom. A més, la majoria d’actes van tenir una participació
notable de públic. L’oferta cultural de Nova York és immensa i sovint les propostes es
perden en unes agendes culturals, als mitjans, sobrecarregades d’actes, però si n’hi ha
tants és precisament perquè solen obtenir resposta. En aquella ciutat hi ha gent per tot.
Voldria, en canvi, ressaltar un altre fet: els diaris d’aquí van parar escassa atenció a
aquest desembarcament català. Quan una desena de polítics (majoritàriament conver-
gents) es van desplaçar a Manhattan per ensabonar Woody Allen i convertir-lo en una
mena de català d’adopció, i ho van fer en nom de la promoció cultural catalana, tots
els diaris van córrer a donar-li la portada. En canvi, quan és la cultura qui es desplaça
allà per difondre’s, amb un programa ben orquestrat i coherent —és a dir, coordinat per
Mary Ann Newman—, la notícia mereix una atenció anecdòtica. Només la presència del
director del Llull, Xavier Folch, amb un peu a dins i l’altre dimitit, va provocar algun co-
mentari informatiu. Pensant-hi bé: quina vida més esquizofrènica, la dels pobres 
corresponsals culturals dels diaris. Que complicada deu ser, aquesta lluita per vendre
informació cultural a uns mitjans que se solen moure per interessos polítics. La demos-
tració del que dic és que, quinze dies després, el mateix Harold Bloom va protagonitzar
una videoconferència amb Madrid per parlar de Jesús i la tradició jueva, i veus, aquest
cop sí, tots els diaris de tirada estatal es van afanyar a publicar les paraules del savi
nord-americà. Misèries.

< <
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Francesc Garriga Barata, fill de Sabadell, és l’autor dels llibres de poemes Entre el
neguit i el silenci (1959), Foc nostre, somni (1962), Paraules (1962), Paraules cap al
tard (1973), Els colors de la nit (1990), Setembre (1992), Ombres (2000), Temps en
blanc (2003) i La nit dels peixos (2005). Professor de literatura, també va dirigir l’edi-
ció espanyola de la revista d’art FMR, col·laborà en el programa del 33 Avisa’ns quan
arribi el 2000, així com en diversos programes radiofònics. També ha treballat amb
Eugenio Tisselli (vegeu http://www.motorhueso.net/poetry.htm) i amb Dionís Escorsa. 

Ens rep en el seu pis de l’Eixample, just a la Rambla de
Catalunya, una tarda de febrer, benigna, fins i tot caloro-
sa. Ens envolten tot de llibres, vells i nous, pintures, nines
japoneses. Passem a una mena de despatx desordenat,
amb una enorme finestra oberta, per on entren tots els
sorolls del carrer. Damunt la taula hi ha un ordinador
portàtil, una botella de Jack Daniels, un cendrer gros tot
ple de pipes, una antologia francesa de haikus, les poesies
d’Isidore Ducasse, L’ofici de viure de Pavese... Ens hi aco-
modem, enmig de la paperassa.

Ester Andorrà: Per cert, què et suggereix Paper de vidre?
Francesc Garriga Barata: Paper de vidre? Com t’ho diré? Una cosa que rasca (riu)... Una
cosa que fa mal, un paper no gens agradable de tocar, ni de ser tocat per ell.
Joan Todó: Los teus primers llibres, del 1959 al 1973, van aparèixer autoeditats; los
feies a la impremta Sallent, de Sabadell...
FGB: Home, és que quan jo era com tu, no hi havia déu que edités llibres de poesia;
per exemple, de les Elegies de Bierville del Riba, que són una meravella, se’n feien
poquíssims exemplars... A més, jo vivia a Sabadell i a Bellaterra, no era conegut ni res,
i era impossible arribar a les editorials de Barcelona.
EA: I com és que del 1973 al 1990 no vas publicar res?
FGB: És que vaig dedicar-me exclusivament a ensenyar, entens? Jo vaig ser professor
durant trenta-cinc anys, més o menys. Era una feina de moltes hores... Després, bé,
tenia escrit Els colors de la nit i el vaig portar a Àlex Susanna, per veure si me’l publi-
cava a Columna. I ell em va dir: «Home, si pots pagar
l’edició, d’acord», i mira, ho vaig fer. No he sabut mai
quants exemplars en van treure. El llibre següent ja va
anar a través d’un premi literari.
JT: Tot i això, tot i les temporades de silenci editorial, s’ha dit que tens una obra molt
unitària; Marc Romera parlava fins i tot d’un «poema únic».
FGB: Dec ser una persona que sempre pensa el mateix, què vols que et digui... Suposo
que el que passa és que escric únicament i exclusiva perquè necessito escriure, i ho
faig des de dintre; i el que porto dins no hi ha manera de treure-m’ho de sobre. És la

CATALUNYA ÉS UN PAÍS DE MORTS
> Entrevista a Francesc Garriga
Esther Andorra (estordida@hotmail.com) i Joan Todó (joan_tdo@hotmail.com)

Una obra d'art és aquella que et
treu de polleguera

Francesc Garriga Barata al seu estudi
de la Rambla de Catalunya.
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necessitat, vaja, d’explicar-te tu mateix, o de definir el que sents, i els neguits que et
porten. Com un pintor quan pinta, no? Només que el meu mitjà per objectivar el que
penso és l’escriptura, ja està.
EA: I si no hi hagués aquests neguits? Ser feliç, trauria l’escriure?
FGB: No ho sé, jo diria que sí. Ja t’ho dic ara, però, tampoc en tinc gaire experiència,
de la felicitat... Tinc la impressió d’haver perdut la joventut. O, vaja, és aquesta la sen-
sació; que has viscut enganyat, que t’han enganyat els altres, que has estat fent coses
que no volies fer o que no eren les que et pensaves que eren. I de cop i volta vas i
toques una mica de peus a terra i t’adones que l’adolescència ja no hi és, que ets una
persona madura. I bé, ja és aquest el problema, no?
JT: Abans has dit que escrius des d’una necessitat expressiva, vital. Lo pas des d’esta
necessitat fins al poema, què implica? Corregeixes molt?
FGB: Hi ha moltes coses que, si les dius tal com són, són prosa; a més, m’agrada dei-
xar un marge per a la imaginació del lector. A banda que hi ha coses que mai les expli-
caré, no sóc tan descarat. Corregeixo molt, sí, fins a l’últim moment; per expressar-me
millor, definir millor el que vull dir. Alguns poemes desapareixen, sencers; el llibre, com
ara per exemple aquest que tinc aquí, que és el pròxim, canvia, va madurant. Si l’ha-
guessis vist fa un any, o dos mesos, pensaries que és un altre llibre. És que de vegades,
quan escric, em sembla que he dit el que volia dir, i al cap d’un temps em sembla que
no. Per això mateix prescindeixo de la rima; vaig estar molts d’anys fent poemes amb
rima, però m’obligava a dir coses que jo no volia dir. Vull dir que m’interessa més el
que he de dir que no pas el joc formal; crec, això sí, que els versos han de tenir ritme,
però un ritme que surti de dintre. No crec en la prosa poètica.
EA: Que jo sàpiga, només has fet poesia. Ni teatre, ni narrativa...
FGB: Sí, poesia i prou. Potser és que les frases són més curtes... A veure, quan vaig a
veure una obra de teatre o llegeixo una novel·la, hi ha moltes coses que m’hi sobren,
moltes, i a mi això em molesta. Per exemple, Proust se’m fa molt costa amunt. En
canvi, m’agrada molt Büchner, que és un autor molt directe, molt ferm, que quan el
llegeixo em crea com una cremor interior. O la poesia japonesa, els haikus: de fet, tinc
una tendència a anar cap a aquesta delicadesa, aquesta simplicitat de formes. Com el
haiku.
JT: I un poema, s’ha d’entendre?
FGB: A veure, nen, això són ganes de tocar el botet... Tots els poemes s’entenen; si tu
els llegeixes amb atenció, hi entendràs alguna cosa... Potser no serà el que volia dir
l’autor, però això no importa; no comparteixes les seves experiències i sentiments, això
és impossible. És com Paul Celan: a mi llegir-lo m’omple de satisfacció, encara que no
sempre l’entengui, que m’obliga a intentar penetrar-hi, en el que m’està volent dir.
Mira, per a mi una obra d’art és aquella que et treu de polleguera, que et provoca una
reacció a favor o en contra, que et treu de l’apatia.
EA: En els teus poemes parles sovint dels àngels i dels déus, una mica com si et refe-
rissis a l’altri...
FGB: No, no, no. Tot això dels àngels, els déus, va referit a l’atzar: és com allò dels déus
de l’Olimp, que regeixen la nostra vida però són igual de pecadors que nosaltres,
aquesta és una mica la història, no? En això, trobo que els clàssics, els grecs i els lla-
tins, ja ho han dit tot. I aleshores, pot ser una aparició, o una idea, que jo personifico
en una figura mítica, com ara un àngel..., però no em refereixo a ningú en concret, mai.
EA: M’he fixat que escrius en caixa baixa, o sigui en minúscula. És una tria teva?
FGB: Sí, sí, de sempre, eh? És perquè no m’agraden les majúscules. Gens. M’agraden les
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lletres totes iguals, tot igual... L’estètica, per a mi, és molt important, fins i tot en el se-
xe. És fonamental. No sé per què, les majúscules em resulten antipàtiques. I mira, 
alguna vegada havia tingut fins i tot la temptació d’escriure sense puntuació; hi ha al-
guns poemes del començament en els quals la puntuació és molt escassa. Jo m’ho au-
tojustificava dient «bé, el qui llegeixi que s’ho puntuï com li doni la gana», però vaja,
això eren deliris de joventut... Ara cada vegada em diuen que sóc més clar, més pautat.
JT: Què en penses, de la poesia catalana?
FGB: A mi... Hi ha autors que m’agraden molt, com Carles Riba; que ara la gent passa
bastant d’ell, no sé per què, però que llevat d’Esbós de tres oratoris té una gran força
expressiva, és molt sintètic. O les Sàtires, de
Guerau de Liost. I Vinyoli i Espriu, que jo els
coneixia; Espriu, de fet, era una persona molt
simpàtica i agradable, i també molt conyona.
Que diguin el que vulguin, era molt irònic, molt foteta... Quan era jovenet i carrincló
m’agradava Verdaguer, i una temporada també el Carner; però després ja era més
grandet, i allò em va semblar una carrinclonada, excepte alguns poemes; trobo que va
escriure massa. Foix em va interessar, però també al final l’he trobat excessiu, sempre
jugant amb les paraules, donant voltes a la sínia, eh? No em diu re, deixant a banda
el llenguatge i la cançoneta aquella. Vols un Jack Daniels, noi?
JT: Bueno... Val.
EA: A mi em podries posar un aigua, si us plau?
(Ens servim uisqui, al final, tots tres. Pausa.)

FGB: M’agradà molt, des del començament, Blai Bonet. I el Grup de Sabadell, del qual
formava part el meu pare. De fet, el Trabal i el Joan Oliver, que era tot un personatge,
eren familiars meus.
EA: I la literatura d’ara?
FGB: Mai no s’ha llegit tant com ara. Ara bé: la gent llegeix el que li dóna la gana, cosa
que em sembla molt bé. Sóc jo que m’he d’esforçar per tal que, si publico un llibre,
arribi a tothom; si no arriba, la culpa és meva, vol dir que el meu tema és poc interes-
sant, que no va més enllà. Però és que a veure, jo mai havia vist tampoc una cosa tan
deixada de la mà de déu com són ara les editorials, els llibreters, tot això de la sorti-
da dels llibres, mai. En cap negoci. L’editorial fa el llibre, mil exemplars: en dóna tres-
cents a la Generalitat, si aquesta els vol, en ven cent, o cent cinquanta, i ja estan con-
tents perquè han cobert les despeses. I la resta tant els hi fot: al cap d’un temps ho
crema, o en fa pasta de llibre. La gent que dóna els premis literaris s’ha adonat que
l’autor troba més important que el publiquin que no que li donin diners; i som, també,
víctimes de la multiplicitat de premis literaris. És clar, l’ajuntament o qui sigui que
dóna el premi paga el llibre, i l’editorial es limita a llençar-lo. Però clar, amb 500 pre-
mis literaris... En un país petit com el nostre no trobaràs 500 obres importants. Ni inte-
ressants. I les editorials ja no tenen lectors professionals. Aleshores, esclar, han acabat
publicant merdetes. Tampoc aposten per ningú. De fet, nosaltres hem sigut sempre un
país de poca empenta.
JT: I els imparables?
FGB: Ah, em sembla molt bé. Em sembla molt bé que surti algú que digui «Sóc el
millor!» o «Som imparables», em sembla de conya. Tot i que trobo que al final han sigut
massa tous, i que s’han acollonit massa de pressa. M’agraden els joves que s’arrisquen,
que volen dir coses, que no tenen vergonya. Que no volen semblar vells, igual que no

No vull llegir més llibres d'aquells
que ja he llegit cinquanta vegades
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m’agraden els vells que volen semblar joves. I nosaltres estem en un país de morts.
Catalunya és un país de morts. De gent pactista, de gent que no fot res, que es deixa
donar pel cul per menys de cinc cèntims. O no? A mi els imparables em van semblar
bé, per això, van escandalitzar les quatre bledes assolellades del país: ara, l’antologia
és pur mercadeig editorial, com també el llibre aquell de l’Esfera, on no diuen re. I
aquell altre que va venir després, déu meu senyor, el dels quatre noiets aquells: era de
vergonya aliena. Tot ha estat un pur moviment editorial, on tothom hi ha picat. Ara
hauria de sortir un grup de debò, que trenqui.
JT: I de l’avantguarda, què en penses?
FGB: És que no n’hi ha, d’avantguarda! Mira, hi ha coses... Ara han tornat a sortir els
joglars, per exemple. Vull dir els recitadors, que van amb barret de copa i que reciten
i fan coses. Això està molt bé, perquè excita la consciència popular, no? Però al costat
d’això hi ha d’haver alguna altra cosa, amb cap i peus. Sovint me n’agrada més la idea
que no la realització. Ara bé: és tot com quan faig de jurat en algun concurs, que busco
llibres que em cridin l’atenció. Sóc molt tafaner, m’agrada molt saber què fan els que
vindran després. I hi ha moltes coses que m’admiren, com ara el llibre aquest publicat
a Moll, el de Pau Vadell. No vull llegir més llibres d’aquells que ja he llegit cinquanta
vegades.
JT: I quin lloc creus que ocupes dins de la literatura catalana?
FGB: Al cementiri tinc un nínxol que em ve de família, és el lloc més segur que tinc,
de moment. Però no ho sé, quin lloc ocupo, perquè no em fa cas ningú. Quan la gent
parla de la poesia catalana contemporània, i fan aquestes llistes interminables de
noms, doncs bé, jo no hi surto mai. Deu ser que sóc dolent, no ho sé. Ja passo. Home,
m’agradaria que algú em fes cas, també t’ho haig de dir, no?

L’original de la portada de Setembre (1992), per Dionís Escorsa.

< <
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Que Ester Andorrà i Marc Romera, sota el savi consell de
Clara Font, s’hagin proposat iniciar una aventura com
Alabatre, no vol dir que creguin que una nova col·lecció de
poesia sigui necessària en el
nostre país ni que pensin que la
poesia té encara un paper mes-
siànic i que el seu encaix en la
societat, més enllà de fenòmens parapoètics com el de
Martí i Pol o Margarit, sigui tan important com per haver-
se de sentir amb l’obligació d’anar engreixant l’aviram, i
menys ara que la grip l’afecta. 

El que és clar és que quan algú emprèn una acció com
aquesta és simple i purament per amor, si se’ns permet ser
una mica cursis. Amor a la literatura, però sobretot, amor a
la poesia. I l’amor és egoista i no entén d’índex de vendes
ni de mercat ni de competència.

Així que l’única voluntat que envolta i que gesta aquesta
col·lecció poètica és la de fer una col·lecció de poesia. A
partir d’aquí, això sí, uns requisits es fan d’obligat compli-
ment. 

El primer és no editar a tort i a dret i qualsevol llibre.
Alabatre és una col·lecció que es pretén a si mateixa exclu-
siva. Exclusiva d’allò que els directors de la col·lecció con-
siderin que val la pena publicar, i, en conseqüència, hi ha la
pretensió de publicar, només, textos d’alta qualitat literària.
No s’hi val, per a Alabatre, allò de si jo em pago l’edició m’e-
diteu el llibre, o de com que som amics m’editeu el llibre, o
com que sóc un autor considerat m’editeu el llibre. Tampoc
no publicarem premis que escapen a la voluntat de criteri
de l’editor, a no ser que el premi el puguem decidir nosal-
tres, esclar, fent, com passa en quasi tots els premis, tram-
pa i convertint els jurats en titelles figuratives. No ens mou-
ran aquests paràmetres a l’hora de decidir l’edició o no d’un
llibre de poemes, sinó, exclusivament, la qualitat del llibre.

La segona intenció és la de lluitar contra una mena de
cànon (provisional o de present) que sembla que se’ns vul-
gui imposar des del més pur capelletisme i que en molts
casos ens sembla absolutament desafortunat i més conse-
qüència de les relacions socials que no de la qualitat poèti-
ca. Així, molts autors d’una mediocritat anorreadora editen

ALABATRE: DECLARACIÓ D’INTENCIONS
> Alabatre, labreu edicions 
www.labreuedicions.com

L’ull entorn
Andreu Subirats

El furgatori
Josep Pedrals

Cartes de sotamà
Jordi Vintró

No editar a tort i a dret
i qualsevol llibre

http://www.labreuedicions.com
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cada paraula que escriuen, i ho fan a les editorials de més prestigi i amb la benedic-
ció dels mandarins, amics seus, i dels crítics, mandrosos a l’hora d’arriscar-se, i d’un
reduït públic consumidor de poesia que s’empassa tot allò que li diuen que és bo. Amb
això, autors sense relacions socials o amb relacions socials equivocades, o autors que
sempre han dit el que pensen i això els ha tancat les portes, o autors que simplement
són ignorats per tothom a causa del seu ostracisme voluntari, tenen problemes per
editar o ni se’n preocupen, i la literatura, en aquest cas la catalana, acaba perdent-
se’ls. 

Per això pretenem descobrir noves veus o veus que han estat ignorades o veus que no
han estat prou valorades perquè no han estat enteses o han resultat incòmodes, mal-
grat la seva excel·lent qualitat literària.

La tercera intenció és purament estètica i es refereix al disseny del llibre com a objec-
te. No és que haguem fet una cosa absolutament diferent, però sí que entenem que
des de fa dècades el llibre de poesia en català segueix bàsicament un estètica que cada
vegada està menys en consonància amb el camí per on avança el disseny contempo-
rani. Els colors cremes i els blancs, juntament amb cartolines poroses, de les que s’em-
bruten fàcilment, dominen àmpliament el panorama, tot i que algunes col·leccions

emblemàtiques s’han intentat posar darrerament al dia,
mantenint, però, les portades blanques i una certa tendèn-
cia al setantisme progre, com si la poesia catalana s’hagués
de reduir a un àmbit progre i xiruquero. Poques col·leccions
aposten pel color, a part de l’«Óssa menor», o per la fotogra-
fia, i a nosaltres ens semblava que el primer que ha de fer la

poesia és fer-se atractiva com a objecte i no semblar un reducte d’altres temps. Per
això hem apostat pel disseny que us presentem i que sempre constarà de lletres 
en blanc sobre un fons de color sempre diferent, amb el dibuix d’un insecte també en
blanc. 

I aquesta podria ser la darrera característica de la col·lecció: Les ales dels insectes, en
moure’s, fan el soroll que dóna origen a la paraula alabatre, que podria ser un símbol
de la poesia com a artefacte per a ser dit, sorollat, escoltat, que és una de les carac-
terístiques dels tres autors primers que presentem. Tots tres són prou seguits i cone-
guts com a rapsodes, i amb això volem defensar la compatibilitat entre poesia oral i
poesia de qualitat, tot i que no tanquem la porta a cap tipus de poesia com també
estem oberts a publicar traduccions i, fins i tot, títols en llengua castellana d’autors
catalans o residents a Catalunya si la cosa val la pena.

< <

Descobrir noves veus o veus 
que han estat ignorades 
o veus que no han estat prou
valorades 



El Quadern d’El Pais del dia 16 de febrer publicava el reportatge «El món de Gabriel
Ferrater», de Xavier Moret, a propòsit de l’exposició Gabriel Ferrater. Pintura, poesia,
lingüística, que fins a finals del mes passat es podia veure a la Casa de Cultura de Sant
Cugat del Vallès. L’article era del tot ortodox tractant-se de Ferrater; és a dir, que
incloïa les preceptives heterodòxies tòpiques: «La vida de Gabriel Ferrater, sempre amb
un excés d’alcohol pel mig, va ser molt agitada i es va accelerar el 1963 (...)»; els elo-
gis no menys tòpics —encara que tinguin una base real—: «poeta mític (...) d’una
intel·ligència prodigiosa i d’una brillantor poc comú [sic]», i les obvietats que sembla
que no caldria dir en un suplement literari que se suposa que llegeixen els mínima-
ment enterats: «(...) Joan Ferraté (el germà de Gabriel, que va mantenir la grafia origi-
nal del nom familiar, sense la erra final)...». 

I llegint llegint, em vaig anar posant neguitosa. Tant per les coses que deia Moret que
hi havia exposades a Sant Cugat com per la informació sobre algun dels projectes 
que diu que tenen entre mans els marmessors del llegat
Ferrater/-té, entre ells el comissari de l’exposició, Jordi
Cornudella. La sensació m’era coneguda, ja que darrera-
ment se’m solen activar de tant en tant, aquesta mena
de neguits. Em faig vella, i a part de la sort i la desgrà-
cia de fer-me’n físicament (ningú es vol fer vell però tots
volem arribar-hi, tret dels una mica més neuròtics del
compte, com Ferrater), m’alegro de veure que també
m’estic fent vella mentalment; i no ho dic per cap símp-
toma de demència presenil, per ara, sinó per la feliç
constatació que la meva edat lírica (merci, monsieur Kundera) ja gairebé ha finit del
tot. (Ja sé que molts són feliços de sentir-se uns eterns i lírics adolescents, i també em
sembla perfecte, mentre se’m mantinguin a una certa distància.)

Intentaré explicar-me. Em vaig adonar que el neguit me’l produïa llegir coses com
aquesta: «[Ferrater] ha deixat una sèrie de papers que a vegades són tan sols notes en
agendes o en fulls solts (...)». «Ho guardava tot, i son germà també. Des de les cartes
de la seva dona, la Jill, fins a les notes deixades a la cuina dient que sortia a comprar
el pa.» (Cornudella). «[En el llegat] hi ha tres grans baguls que contenen papers de tota
mena; tres baguls més contenen els papers de Joan Ferraté.» «Cap a la tardor d’aquest
any està previst publicar una edició definitiva de Les dones i els dies. Hi afegirem qua-
tre poemes (...)». «Per més endavant està prevista l’edició de les Obres Completes de
Ferrater, amb totes les variants i versions prèvies.» Em vaig neguitejar per por del pos-
sible potineig que en podria sortir, per més bona fe que s’hi posés, d’aquesta espècie
d’excavació arqueològica dins del gran «mundo» —els tres més tres baguls— i aquesta
exhumació de diferents versions sense que en resultessin perversions. Em vaig negui-
tejar pel tuf de mitomania que gairebé podia sentir, pel que intuïa un intent de fer un
àlbum de cromos dedicat a provocar salivera a base de la pràctica del voyeurisme: això
de furetejar entre notes del pa, cartes de la dona o postals a l’amic. I si deia allò de
fer-me gran, és perquè abans també em feien venir salivera, aquestes coses. Ara ho
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veig més aviat com una mena de pornografia; pornografia insulsa en el millor dels
casos, que no serveix per excitar res de rellevant: la pornografia romàntica.

No vull dir que per exemple no vagi ser molt interessant que Joan Ferraté publiqués
Papers, cartes, paraules (Quaderns Crema, 1986), aplegant papers diversos del seu
germà. O que Cornudella i Perpinyà publiquessin l’Àlbum Ferrater (Quaderns Crema,
1993). O que Ramon Gomis publiqués El Gabriel Ferrater de Reus (Proa, 1998) a mane-

ra d’esbós biogràfic. (En canvi, em sembla menys in-
teressant i honest l’intent biogràfic de María Ánge-
les Cabré.) Com també em sembla, de la banda de les
«variants i versions prèvies», i parlant d’un altre au-
tor, que no ha fet cap mal publicar en edició facsímil

l’original d’El quadern gris de Josep Pla, per exemple. Però em provoca un arrufament
de nas, no hi puc fer més, això que s’anomena pomposament —i quasi impròpiament—
«edicions crítiques»; aquesta gran perversió de filòlegs i estudiosos de la literatura.
Aquest plaer desmesurat que senten (sovint només ells, no pas els soferts lectors) per
tot el gran aparat de notes resultants de remenar i comparar manuscrits ratllats o de-
sestimats per l’autor i a aclaparar-nos amb remissions bibliogràfiques infinites, tot com
més complex i enrevessat millor. Aquest culte a la tesi que no deixa res per verd, que
no escatima cap detall insignificant, cap interpretació peregrina mentre serveixi per in-
tentar enlluernar. I sobretot arrufo el nas, tot i que confesso que he anat a bastants,
davant d’exposicions de paperassa de tota mena sobre un escriptor, i més si es tracta
d’algú ja mort, que no hi ha pogut intervenir per res.

I ja que he esmentat Kundera, confesso que ell té bastant a veure en totes aquestes ma-
nies meves. Si més no, és el responsable d’haver-me refermat la idea que tinc des de fa
anys que en el món literari hi ha massa mitografia i massa tendència a la momificació i
a la beatificació. Sempre n’hi ha hagut, esclar, almenys des que l’autor va deixar de ser
anònim, i no ens en podem allunyar; deu ser una cosa consubstancial a la literatura, com
ho és en qualsevol àmbit que impliqui una certa celebritat o notorietat; el que passa és
que en comptes de venerar quatre pèls, una guitarra o unes calces, venerem paperets,
que és el que generen els escriptors durant la seva vida, encara que siguin llistes d’anar
a plaça. A Els testaments traïts, Kundera, a propòsit de Kafka i Max Brod, ens adverteix
sobre els perills de la veneració absoluta, que «és al mateix temps, i fatalment, la nega-
ció absoluta de la voluntat estètica de l’autor. Car la voluntat estètica es manifesta tant
pel que l’autor ha escrit com pel que ha suprimit. Suprimir un paràgraf exigeix per part
seva encara més talent, cultura, força creadora, que haver-lo escrit. Publicar el que l’au-
tor ha suprimit, per tant, és el mateix acte de violació que censurar el que ha decidit con-
servar.» I Kundera no es refereix, ja és sabut, al pretès desig de Kakfa que Brod destruís
tota la seva obra, sinó al fet que no publiqués res més del que ell donava per bo: «(...)
[Brod] ho publica tot, sense discerniment; fins aquesta llarga i penosa carta trobada en
un calaix, carta que Kafka no s’havia decidit mai a enviar al seu pare i que, gràcies a Brod,
qualsevol ha pogut llegir després, llevat del seu destinatari. La indiscreció de Brod no té,
als meus ulls, cap excusa. Va trair el seu amic. Va actuar contra la seva voluntat, contra
el sentit i l’esperit de la seva voluntat, contra la seva naturalesa púdica que ell coneixia.» 

Però arribada aquí, em vaig dir: «ei, compte, para el carro; recorda que et fas gran...».
O sigui que vaig desar aquest text començat (¡benaurada la informàtica, per cert, entre

En el món literari hi ha massa
mitografia i massa tendència a
la momificació i a la beatificació
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altres coses perquè farà que deixin d’existir bona part de calaixos i baguls plens de
paperets grocs, gargotejats i rebregats a l’abast de les nostres tafaneries malaltisses!)
i el diumenge 19 de febrer vaig fer cap a Sant Cugat.

Gran decisió, certament. Tret d’alguna petita cosa discordant, per exemple aquesta
hipèrbole que subratllo d’aquest fragment del text mural introductori: «A través dels
seus papers, dels seus dibuixos i de la seva veu, podem compondre’ns una imatge pre-
cisa de l’intel·lectual més admirable que hi va haver, almenys a Catalunya, en tota la
segona meitat del segle XX»; tret d’això, deia, el to general era impecable. Fins i tot

l’exposició de material estrictament privat era força
discreta (amb un escreix irònic i tot consistent en la
inclusió d’un paquet d’Habanos actual amb la llegen-
da que fumar durant l’embaràs pot provocar danys en
el fetus). Afirmo, doncs, que tota l’exposició era molt

digna i sàviament planificada. Només vaig poder intentar fer servir a favor del meu
prejudici —i l’argument em va resultar ben pobre, ja que entenc que s’hi havien de
posar i a més eren ben poques— l’exhibició de les cartes enviades a Ferrater per Foix,
Borges, Pla, Aleixandre, Riba o Vinyoli (totes molt «circumstancials», a més). No em van
fer ni fred ni calor. O només una lleugera esgarrifança, però per la mica de neguit de
què parlava. 

El que em va interessar més de l’exposició
és poder escoltar sencera la conferència
«Qüestions de llengua catalana», que
Ferrater va fer el 20 de febrer de 1968 a la
Residència Universitària Sant Antoni amb
motiu del centenari de Fabra. Una mostra
de la seva lucidesa i la seva amenitat expo-
sitòria, tot el que devien ser les seves 
classes, suposo. I a peu dret i amb els auri-
culars a l’orella, escoltant la llarga i 
divertida conferència, vaig recordar que
Montserrat Roig havia escrit algun cop que

Ferrater, físicament, era el Lee Marvin català (l’actor era només dos anys més jove). I
vaig pensar que si a les fotos de Ferrater exposades a Sant Cugat, on apareixia força
atractiu, s’hi hagués pogut afegir aquell registre de veu de l’heroi de Point Blank o Paint
Your Wagon (aquí: A quemarropa i La leyenda de la ciudad sin nombre, respectivament),
en la segona de les quals cantava la mítica —sí, també— «Wond’rin Star» amb aquella
veu profunda, ja seria el súmmum. Perquè certament la veu no l’acompanyava gaire, a
Ferrater.... (¡Ai, que de tant en tant encara liriquejo, malgrat tot! Espero que em sabreu
perdonar; tothom pateix alguna regressió, sense que això hagi d’indicar per força cap
patologia irreparable.)

< <

Montserrat Roig havia escrit algun
cop que Ferrater, físicament, era el
Lee Marvin català
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—Perou, ¿cuandou ser mañania, en Españia? ¿Cuandou? Es que yo llamar al lampista,
y este siempre decir: «mañania, mañania», ¡y estou hacer ya three semanas! Decir:
¿cuandou ser mañana, en Españia? ¿Cuandou?

D’aquesta manera una amistat britànica em resumia la seva perplexitat davant del que
considerava un cas fatídic i denunciable que sens dubte dificulta el bon funcionament
de les relacions humanes: la impuntualitat deliberada i sistemàtica que practiquen la
gran majoria dels espanyols (entenent per espanyol tota persona física que el seu DNI
així ho acrediti, però que no necessàriament s’identifiqui amb el sentiment que aquest
gentilici pugui suggerir). Però no ens desviéssim del tema. El respecte al temps —que
per a un anglès homologat és signe irrevocable de bones maneres— no és tan sols una
simple qüestió mental: és també un fet cultural..., i fins i tot m’atreviria a afirmar que
jurídic! I és que ja és hora de dir les coses pel seu nom: la impuntualitat és una agres-
sió en tota regla a la pròpia cronologia personal i hauria d’estar tipificada en el Codi
Penal o, com a mínim, recollida en la Declaració Universal dels Drets Humans. Home!,
siguem seriosos: representa que quan has quedat amb algú és per a disposar d’una
determinada dosi de temps a mitges. 

I és que quan l’altre fa tard —de vegades, deliberadament— aquest temps, que se supo-
sava que us pertanyia en la mateixa mesura als dos implicats, resulta que de cop ja no
és teu, i que aquest eteri contracte verbal tenia una lletra petita que et deixa del tot

desemparat. Dit d’una altra manera: l’altra part vincu-
lant, és a dir, el qui arriba a misses dites, no només s’ad-
judica la meva porció de temps, sinó que, per acabar-ho
d’adobar, en disposa amb tota llibertat. I, mentrestant,
tu, allà, fent l’estaquirot i veient amb impotència com
aquest temps teu, propi, únic, personal, que se suposa

intransferible, és malbaratat pel pèssim sentit de l’administració d’un individu que es
fa dir el teu amic, i queda totalment exhaurit sense possibilitat de recuperació.

Però actualment aquest drama s’ha agreujat de forma incorregible: no solament la
retallada a la jurisdicció del propi temps cada vegada està més amenaçada, sinó que
hi ha fins i tot instruments físics que sembla que tinguin com a objectiu aconseguir
que la impuntualitat esdevingui l’esport nacional. Estic parlant del meravellós món
dels mòbils. Sense anar més lluny, un servidor s’ha trobat amb impresentables que, una
vegada s’han dignat a aparèixer, encara han tingut la santíssima barra de pretendre
diluir els meus retrets concloent que la culpa del retard és exclusivament de la meva
competència: «Si tinguessis mòbil t’hauria avisat que no arribava». En moments com
aquests no sé pas a quina mena de divinitat m’encomano, però poc em falta per
estampar personatge (i mòbil) a la primera paret que tinc a mà. No hi puc fer més: l’a-
natomia se’m revela davant de segons què. En fi, que respiro a fons i, quan arribo a
casa, em passa com avui, que no puc fer més que desfogar-me públicament en aquest
meu racó virtual sobre com les gasta aquesta mena de rapinyaires del temps aliè. 

250 GRAMS DE FILOSOFIA PRÀCTICA
> Albert Bardés   
a_bardes@yahoo.es

La impuntualitat és una agressió en
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250 grams de filosofia pràctica

Valgui la següent gravació real com a prova científica de la impuntualitat militant que
denuncio:
Bripbripbriiiiip, bripbripbriiiiip...
B: Jelou, sóc jo. Què t’anava a dir... Quedem a les nou, vale? No sé si al bar Tal o al
Qual, ja et trucaré.
A: Vale: a les nou al Tal o al Qual, ja em diràs algo. 
B: Sí, et faig un truc així que ho sàpiga.
A: Però que sigui abans de les sis, que més tard no puc.
B: Mh, doncs jo abans de les sis no sé si podré, perquè ara entro a una «reu». Si de cas
et truco jo a les sis i mitja.
A: Vale: sis i mitja. 
B: O sis i mitja-set, com et vagi bé.
A: Val, millor cap a les set. Ai, no: que tinc dentista... Si de cas fes-me una perduda i
ja et truco jo quan pugui.
B: O t’envio un missatge, i a més et dic lo del bar, si ja ho sé.
A: De tota manera jo a les nou no hauré arribat, però estem en contacte.
B: Bé, jo a les nou, les nou, tampoc. Nou-nou i mitja, més aviat. 
A: Nou-nou i mitja, tres quarts de deu les deu: ni tu ni jo.
B: Okei: ni tu ni jo: les deu quarts d’onze. I lo del bar, si a les nou no en sé res... Com
ho fem? 
A: Ens fem un truc!
B: Clar... O si vols truca’m abans de sortir. O millor quan surti et truco i t’aviso que
surto... 
A: Vale... O si no ja et truco jo, que a les vuit em comença la tarifa reduïda.
B: Okei. I per lo del bar, se m’acaba d’acudir que si anem al Tal, et faig una perduda, i
si anem al Qual, no et dic res.
A: Vale, però igualment ens truquem per quedar entesos.
B: Vale: quedem així que ens truquem.
A: Ens truquem. Déu.
B: Bai-bai.
Pregaria que els comentaris que els lectors en puguin fer me’ls enviïn directament fre-
nopàtic de Sant Boi. Moltes gràcies.

< <



Dicen que lo bueno se hace esperar. Nadie espera algo malo, las desgracias se temen
pero no se atienden pacientemente sentado en una silla. La espera es la actitud de
estar al acecho de algo deseable, su estado de ánimo es la esperanza y su campo 
de acción el tiempo. La espera se proyecta sobre el futuro. Y si el futuro es una ilusión,
los que esperan son unos ilusos. 

Ilusos e ignorantes son los cientos de miles de italianos que esperan en Roma la visi-
ta especial del Fürher en Una Jornada Particular (Una Giornata Particolare, 1977) de
Ettore Scola. La película del director italiano arranca con unas imágenes documenta-
les que informan sobre el 6 de mayo de 1938, cuando la ciudad eterna se prepara para
recibir a Adolf Hitler en visita oficial a Benito
Mussolini. Aún no ha empezado la guerra y el
discurso fascista es grandilocuente, así como
exhibicionista en sus símbolos de poder con
sus grandes banderas y su gran despliegue
militar. Para el pueblo romano, toda una
expresión de aplastante realidad. En verdad, nada. La promesa de un futuro que, noso-
tros lo sabemos, no existió jamás. Y, sin embargo, masas de italianos se concentran en
las calles uniformados adecuadamente, vitoreando y saludando al unísono, por lo que
parece ser su principal razón de vivir: la esperanza fascista. 

«En la medida en que espero, en que me preocupa una verdad que me sea propia, una
forma de ser o de pensar, en la medida, en fin, en que ordeno mi vida y pruebo así que
admito que tenga un sentido, me creo unas barreras entre las que encierro mi vida.
Hago como muchos funcionarios del espíritu y del corazón que no me inspiran sino
desagrado y no hacen otra cosa, ahora lo veo claro, que tomarse en serio la libertad
del hombre. 

»Lo absurdo me aclara este punto: no hay mañana. Ésta es en adelante la razón de mi
libertad profunda.»

El párrafo pertenece a El mito de Sísifo de Albert Camus, ensayo publicado en 1942 en
pleno conflicto bélico, donde reflexiona sobre el suicidio y, por correspondencia, sobre
«si la vida vale o no la pena de ser vivida». Desde siempre, los grandes poderes religio-
sos o políticos se han encargado de proporcionar a los hombres un sentido que dar a
sus vidas, y ha sido muy eficiente para asegurar el orden social, ya sea mediante Dios
y la promesa de otra vida más allá de la muerte; ya sea la prosperidad con el sudor de
la frente. Es muy parecido a vivir en una sala de espera. Es más, para el hombre es una
existencia justificada en unos argumentos que es capaz de comprender fácilmente.
Mucho más difícil es seguir viviendo una vida que reconocemos accidental y apreciar-
la en toda su absurdidad. Camus desarrolla en El mito de Sísifo esa sensibilidad absur-
da: «Un mundo que podemos explicar, aunque sea con malas razones, es un mundo
familiar. Pero, en cambio, en un universo privado de pronto de ilusiones y de luces, el
hombre se siente extranjero. Es un destierro sin remedio, pues está privado de los

A LA ESPERA DE UNA VIDA PARTICULAR
> Teresa Borque
tereborque@hotmail.com
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recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Ese divor-
cio entre el hombre y su vida, el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento
de lo absurdo. Y como todos los hombres sanos han pensado en el suicidio, cabe reco-
nocer, sin más explicaciones, que hay un lazo directo entre ese sentimiento y la aspi-
ración a la nada.»

En esa situación se encuentra el protagonista de Una Jornada Particular.
Gabriele (Marcello Mastroianni) es un locutor de radio que ha sido despe-
dido por homosexual. Gabriele vive en la periferia romana en un bloque 
de pisos que parece una colmena de abejas. La mañana del 6 de mayo de
1938 todos sus vecinos se afanan para acudir puntuales al gran desfile
fascista. Tras una de las muchas ventanas Antonietta (Sophia Loren) orga-

niza el despertar de su familia, su marido y sus seis hijos, que correrán a unirse a la
masa que «transcurre por las calles como un río esplendoroso de destino humano»,
como describe el locutor que retransmite por radio la crónica de la jornada. La cáma-
ra de Scola planea por la azotea para mostrarnos esa interminable fila de hormigas
negras bajando por las escaleras y saliendo del edificio. Desde su ventana, Antonietta
despide a su familia. Ella no formará parte de la historia porque no tiene criada y debe
ejercer, como hace todos los días, de ama de su casa. Gabriele y Antonietta se cono-
cen de forma accidental cuando se escapa el pájaro de ésta, Rasmunda, y se posa en
la ventana de él. Gabriele tampoco se ha unido a la fiesta nacional. Para él es un día
de desesperación y ha decidido suicidarse. En la mesa de su escritorio, en el intento de
abstraerse de un mundo que le rechaza, trabaja en su nuevo oficio que es escribir car-
tas por encargo. Él que está condenado a ocultar su individualidad se dedica a perso-
nalizar la vida de otros. Mira unas fotos antiguas de sus padres con la nostalgia de una
promesa que no se ha cumplido. De repente, suena el timbre de la puerta y aparece
Antonietta que quiere rescatar al animal. Y de la forma más absurda nace una verda-
dera amistad llena de confidencias y confesiones entre los dos. «El hombre absurdo
vive sin esperanza pero no es un hombre desesperado», dice Camus. Gabriele se ríe del
giro que ha dado su situación con los nuevos acontecimientos. «Llorar puede llorar uno
solo —le dice a un amigo por teléfono— pero para reír hacen falta dos». La experien-
cia de un mundo hostil ha sumido a Gabriele en una soledad asfixiante en contra de
su voluntad. «O solo o aislado, como siempre», le dice a Antonietta. En el exterior, por
contra, se siente claustrofóbica la exaltación de la mayoría, presente en toda la pelí-
cula por la radio de la portera que también se ha quedado en el edificio y que por no
perderse detalle escucha a todo volumen la retransmisión del desfile en el patio de su
casa. 

Antonietta es una mujer humillada por las repetidas infidelidades de su
marido. Ella asume resignada una vida desgraciada porque no espera más
de ella, por su ignorancia no cree merecerse otra cosa. Sus únicas ilusio-
nes, casi infantiles, se concentran en recopilar fotos del Ducce y quizás en-
contrárselo algún día por la calle. Cruzarse con Gabriele la hace sentir pri-
vilegiada y ni siquiera la homosexualidad supone un obstáculo para que se

amen en una de las escenas más emocionantes e impactantes de la película. De nuevo
Camus: «En el mundo absurdo, el valor de una noción o de una vida se mide por su in-
fecundidad». La suya es una relación infecunda porque no tiene ningún futuro y, en
cambio, lo ha sido todo en sí misma. «Nunca había imaginado que pudiera ser así», le
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dice Antonietta a Gabriele después de haber hecho el amor. A Antonietta, que sólo ha
estado con su marido, se le abre un mundo nuevo. Sexual pero, sobre todo, emocional.
Conoce y es consciente ahora de los límites que marcan su vida. Tomar conciencia de
los límites, ver de cerca una frontera, despierta la ilusión por sobrepasarlos. Antonietta
se ha propuesto inconscientemente nuevas metas. La noche de esta jornada particular
rechaza a su marido que la reclama en la cama y, en su lugar, inicia la lectura de un li-
bro que le ha regalado Gabriele: Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Mientras,
Gabriele hace las maletas para marchar a Cerdeña donde el régimen lo ha expulsado.
Ella lo ve partir desde la ventana y se da cuenta de lo inútil de la espera. 

Hoy ha sido un día muy particular pero no tiene porqué tener consecuencias. No ha
cambiado el destino de Gabriele que desparece en la oscuridad de la noche flanquea-
do por dos policías. Tampoco el de Antonietta a quien Scola nos muestra desde el ex-
terior del edificio, sentada tras una de las muchas ventanas de la fachada, como un 
pájaro enjaulado. Han vivido, sí, una experiencia preciosa. Han reído y se han amado.
Antonietta ya estaba planeando ver a Gabiele la próxima semana. Pero no hay próxima
semana. La noche de día tan especial acaba como empezó, igual que muchos otros.
Antonietta desiste de leer Los tres mosqueteros y se dirige, eso sí, hacia una nueva os-
curidad. Como cada noche, va a acostarse con su marido pero ahora sabe que no le gus-
ta nada. 

< <



Per guanyar-me el pa, cada matí
Vaig al mercat on es compren mentides.

Ple d’esperança,
Em poso a la cua dels venedors.

Bertold Brecht. «Hollywood»

Tots esperem alguna cosa. Fins i tot els més pessimistes —aquells que pregonen que,
de la vida, ja no n’esperen res—, com a mínim esperen la mort. I en la societat de la
compra i de la hipoteca, cada vegada hi ha més individus que esperen alguna cosa: el
cap de setmana per anar a la discoteca, fi de mes per cobrar, la paga doble per...
Els calés s’esperen amb deler; les factures s’esperen amb paüra. Les vacances amb l’es-
timada no arriben mai (l’espera és un neguit); les vacances amb la parella ja gastada
no s’acaben mai (l’espera —per què s’acabin— també és un neguit).

Per tant, l’espera és una situació d’immobilitat que suporta adjectius diversos:
— temporals: llarga, curta, interminable, infinita;
— d’estat d’ànim: neguitosa, angoixant, relaxada, crispant, esperançada;
— socials: isolada, comunitària, individual, o
— qualitatius: bona, dolenta i passable.

D’esperes, n’hi ha de molt famoses: 
— la «caravana» estival, situació idònia per dormir a la carretera sense necessitat de
càmping;
— la del taxi quan plou (quimera urbana més famosa);
— la d’algunes dones a les cantonades de les ciutats (Barcelona en vol ser una excep-
ció);
— les mítiques: la del príncep blau o de la rossa calenta (segons les picors de cadascú);
— les inútils: la de la grossa de la loteria.

Concretem? Bé, com tot en la ciència física, l’espera també és einstenianament rela-
tiva. Si fem cas de la intuïció, hom podria pensar: «L’espera és estàtica». Ens imaginem
l’espera com la cua per entrar a veure una pel·lícula d’estrena o per comprar l’entrada
del proper concert dels U2. Un riu de lava o, com deia mon pare, «lent com un riu de
merda» —frase vàlida en una època en què els rius eren
nets i resultava fàcil imaginar-se el no-corrent d’una
pasterada pudent; avui que tots els rius van plens de
merda, em temo que només deu ser vàlida la imatge
«ràpid i lliscant com un riu d’aigua».

I si ens deixem d’ecologies, la immobilitat de l’espera, és certa o és relativa? Com deia
el cantant, tot depèn del punt de vista, ja que, posats a maximitzar, res no és del tot
estàtic, atesos els desplaçaments constants de l’Univers.

En un altre ordre de coses, tampoc no podem arribar a cap conclusió satisfactòria
sobre si l’espera és bona o és dolenta.

21paper de vidre_

CEREBRAL DE FÍSICA HUMANA (4) – DE L’ESTÀTICA,
ALTRAMENT CONEGUDA COM «LES CUES»
> Albert Figueras | albertfigueras@yahoo.com

Contra l'espera, trempera! 
Fes l'amor durant l'espera



_22

Cerebral de física humana

Hom pensa: en aquest món laboral apressat i estressat, esperar —per exemple, en un
caos de trànsit transitori—, deu ser positiu perquè permet que els esperadors es rela-
xin. O que facin altres coses —a banda de burilles— que mai no tenen temps de fer,
com ara llegir, mirar els ocellets o comunicar-se amb el copilot.

Però si hem de jutjar pel que hom veu a les cues (del cinema, del pa, de l’autobús, dels
caixers automàtics o de les carreteres), la gent sembla neguitosa, tothom té el llindar
de la irritabilitat molt baix, fan tics, els vénen ganes de pixar o mal d’estómac, s’insul-
ten els uns als altres, o es queixen contra el govern.

I hom es pregunta, per què tots plegats no som més intel·ligents i, ja que l’atzar ens
dóna l’oportunitat d’haver-nos d’esperar, no ho aprofitem per viure més intensament
aquests minuts «extres»? La resposta, com no podia ser altrament, la trobem a la Física.
Recordeu el primer principi de la termodinàmica: l’energia ni es crea ni es destrueix,
sinó que es transforma. Per tant, si no gastem l’energia movent-nos (perquè toca espe-
rar-nos), aquesta energia s’ha de transformar en el que sigui: caminar amunt i avall
com un tigre engabiat, explorar a pleret les fosses nasals o iniciar moviments peristàl-
tics dels budells.

Això, tret que, en un tap de trànsit, ens posem d’acord per transformar l’energia en
cinètica sexual. Això té diversos avantatges: acostuma a ser més plaent que barallar-
se amb tothom o fer pilotes amb mocs secs; es fomenta la comunicació; es cremen
energies (i hom s’aprima), es millora l’humor (i això contribueix a allargar la vida). 
Per llimar aspreses socials, doncs, proposo que amb Paper de Vidre llancem l’eslògan:
«Contra l’espera, trempera! Fes l’amor durant l’espera».

Típic tap circulatori a Bangkok. Per evitar «nervis» i millorar l’humor
en cas de trànsit lent, l’autor proposa cardar als embussos.
Precisament d’aquí bé el terme brasiler transar per referir-se a apro-
fitar el temps de manera intel·ligent en un embús transitori del tràn-
sit. Potser així, l’espai homònim de TV3 seria més distret.

< <



André Malraux —que pot ser ben admirat per les seves grans mentides i per les con-
tradiccions enormes que el feien viure tres o quatre vegades alhora— va escriure
L’espoir, que vol dir l’esperança i que cal no confondre amb l’attente, que és l’espera,
atenta o no, i que no és pas la tante, o la tia, un emblema de la família força utilitzat
per Malraux. Esperança, però, remet a espera, de manera que hom pot arribar a espe-
rar l’esperança i, si cal, també la tia, perquè qui té esperança espera allò que l’atia, que
li fa tenir esperança. I aleshores, Antonin Artaud diria que qui espera alguna cosa
«dansa per mitjà de blocs de kha, kha». I les referències a Malraux i a la tia no són gens
gratuïtes ni juganeres. A Lleida en comptes d’enjogassat dèiem enjogaldrit. Per tant,
Malraux s’enjogaldria amb les seves mentides. S’afirmava en la mentida. I «Afirmar-te
en la mentida» ha escrit Laia Noguera en un poema en prosa, Incendi 1: caldre no, molt
i molt bo, tan bo que tothom l’hauria de saber de memòria
i cridar-lo de tant en tant. El cas és que, tot esperant-ne
una egofania, ara m’acabo d’empassar ben a gust el llibre
de Laia Noguera No em podràs escoltar, i en comptes de
dir-li que no l’he poguda escoltar, li dic que el llibre m’agra-
da tant com la seva plaquette intitulada Incendi, que, a la
primera pàgina, fa via històrica cap a l’anul·lació de la poe-
sia tal com l’entenem. Al llibre (a No em podràs escoltar, o sigui, només em podré dir
coses a mi mateixa) aquest jo de Noguera, dels seus poemes, s’aferra a tots els seus
tus, i per això tots els seus jos s’acaben identificant amb els seus tus, que al capdavall
no són sinó el seu tu fet altri i personificat en l’Altre, que és Aquell que no pot existir.
Al capdavall, doncs, el seu jo enraona amb si mateix, i a l’últim s’escanya amb tots els
seus tus. De fet, el seu jo es fa plural sense adonar-se’n. És ben bé allò que la mort de
l’autor ha de dur indefectiblement a la mort del lector. La poesia del jo en pot ser el
darrer pas, de la defenestració del tu, és a dir, del lector. Així, la poesia de Laia Noguera
va pel camí de l’engrescador solipsisme negre que Artaud va vaticinar per a l’antipoe-
sia dels blocs de kha, kha. I és que Incendi 1: caldre no ja és antipoesia, sí, que vol dir
que arribarà a ser poesia (consolidada, cosificada, institucionalitzada, putrefacta), per
bé que li costarà, i això darrer demostra que és un poema artaunià, tot i que escrit,
evidentment, sense pensar gens en Artaud. «Tu i tu», s’hi diu, «Jo no sóc ni tu ni ell»,
«Sé que portes l’altar major del foc sota la pell». Això darrer, Artaud ja ho va escriure,
d’una altra manera i en primera persona. I Laia Noguera no ho sap, i en això rau gran
part de la grandesa d’aquesta seva prosa poètica. El seu jo no és el jo d’Artaud, és clar
que no, i malament rai si ho fos, i tanmateix el tu sempre absent d’Artaud és Laia
Noguera havent escrit el poema en prosa que ens ocupa, preocupa i ens desocupa
l’ego. L’art de tots dos, d’Artaud i de la Noguera d’Incendi 1: caldre no, és el de desdir
(desdir-se en Artaud, i dir-se en un tu en Noguera, i també en Malraux). L’art tothora
és artifici, mentida i contradicció paradoxal. Quan Laia Noguera escriu, en aquest
poema, «Les paraules no són» és com si digués, i ho escriu, «Cantar-te és calar foc.
L’incendi m’il·lumina la mentida»; o com si pensés: els mots no són i per això són el
que no són. Tota mentida necessita un tu. Les mentides de Malraux, les veritats
d’Artaud i els focs de Noguera són epifanies al revés, com les qualificaria Josep Palau
i Fabre. I el llibre No em podràs escoltar és la conseqüència immediatament gloriosa
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tot esperant-ho tot (amb Laia Noguera)

—la tia de Malraux es deia Glòria— d’Incendi 1: caldre no, i l’acaba superant, però
aquesta ja és una altra qüestió que espera de ser atiada per unes altres elucubracions
més atentes a la lletra, que no és sinó l’esperit de la lletra mateixa. 

< <



El surrealista Louis Aragon va esmunyir dins els annals estrictes de la literatura serio-
sa, una mica de contraban, tot s’ha de dir, l’arquetip fins llavors impensable del pagès
de París, síntesi miraculosa de flâneur i de psicoanalista. Aquest nou espècimen es
movia com un follet a la recerca de sensacions nocturnes enmig dels boixos de Les
Buttes-Chaumont, mentre anava desgranant, com en una exposició fugada, les diver-
ses veus amb què havien de ser interpretades les inusitades sensacions. 

Amb aquest gest innovador, a banda d’inventar un gènere literari que va tenir fortu-
na, d’una mateixa tacada Aragon entronitzava, com un rei usurpador i, d’alguna mane-
ra malgré lui, el sofert vianant, quídam malenconiós i irredent, a qui els arbres no dei-
xen veure el bosc i que Léon-Paul Fargue havia de reivindicar poc després en un llibre
carregat de nostàlgies que es diu Le piéton de Paris. 

Sovint s’han descrit les avingudes de París com amplis music-halls, on es mesclen el
públic i els artistes en un aiguabarreig ben exòtic en què la coloraina, les olors i els
decibelis es confonen. Poques vegades, en canvi, s’ha lloat la consonància musical que,
més enllà del tòpic baudelerià, pren el murmuri parisenc, si el comparem, posem per
cas, amb la desguitarrada piuladissa de Barcelona.

I és que, a les nostres ribes de la Mediterrània, els filòsofs han vingut gairebé sempre de
la Bonanova, barriada de silencis i harmonies ben acompassades, on els problemes acús-
tics no amoïnen ni poc ni molt i la gent es preocupa sobretot de la pujada de les taxes.

Als nostres verals, una mica circumscrits per una prudència enrevessada, les formes imi-
tatives de la vida en comú, del sarau i l’estripada, mai no atenyen estàndards sublims.
Són cànons una mica rebaixats que ens fan pensar en una paròdia televisiva o en l’i-
rresistible ascens de les tertúlies poètiques, aquesta forma
inofensiva de la literatura. L’obra mestra del barcelonisme són
els bars musicals. Ni caves de jazz, ni cabarets —encara que
molt sovint el personal que s’hi troba faci veure que li inte-
ressa la música- ni antres de conspiració, com ho eren els ca-
fetins dels sindicats d’abans de la guerra; són simplement
tautologies, signes triomfals dels temps. No s’hi va per donar
passament al cul-de-sac de l’estómac, ni per gallejar d’erudició política sinó per assa-
jar analogies virtuals, provatures, per gaudir pures reverberacions i recrear amb la ima-
ginació una classe de locals que no existeixen i que un hom somiaria descobrir. Com si
hagués posat l’altaveu en lloc de la veu, la vana temptativa d’arrelar-hi, fa uns quants
anys, una casta de buròcrates o d’esbravats factòtums de negoci emergent, definitiva-
ment no va quallar, encara que vingués avalada per la quimera d’un cinema americà de
pacotilla en què es barreja el show bussiness més recalcitrant amb la indigesta atrac-
ció pels assassins en sèrie.

Avui, sempre amb fons de bar musical a les converses, ens veiem reduïts a les mesu-
res modestes de casa nostra, que inclouen, tanmateix, un matís de dissonància que
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Bars musicals

faria escruixir l’epígon més immoderat d’Stockhausen. La música tira cap a l’uníson; ja
hi pot ser d’allò més heteròclit, però sempre és absolutament desavinent perquè, en
general, només respon als gustos de l’encarregat, que ha sortit un moment, contra-
dient així la norma més sagrada de l’hôtelier, que és la discreció absoluta, fins i tot en
les sortides.

El decorat dels bars musicals és invariable: regueres de fotografies del Raval, del
Tibidabo o del Putxet de primeries del segle XXè, en blanc i gris o tons sèpia, emmar-
cades amb les regles més estrictes del disseny contemporani, interpreten una dansa
muda; s’hi veu una ampolla de xampany de la mida que anomenen matusalem, com
les que es dilapiden en acabar les curses de cotxes; complements d’estil rococó en el
mobiliari i l’inevitable canterano modernista, semblen ideats per desar els coberts i els
tovallons sota clau.

Pensar, ni que sigui un moment -per pur romanticisme- en els vells cafès retrògrads i
tota la seva humanitat plena de contrapunts, de passions en sordina, esdevé un gest
desplaçat, ingenu. El fum, per mor de les lleis d’higiene pública que recentment n’han
regulat la distribució, només és una metàfora in absentia, que descriu bastant aproxi-
madament la qualitat del comerç que s’hi realitza, a l’escalf dels Rioja aprimats i cur-
tíssims que hi són servits i amb el consol d’altres begudes més estimulants però menys
sublims. 

Si fem una pausa en un d’aquests casinos tocats per les Muses, sentirem que les entra-
des-i-sortides van ampliant a poc a poc la gamma. S’obren amb el capritx d’una
gallarda revinguda amb barret de pic i es tanquen amb l’estampida d’un estol de tenors
joves que busquen una caixa de ressonància on apaivagar les fantasies sexuals.

El desconcert de les figures pàl·lides que es poden aplegar en aquests bars una tarda
qualsevol fa pensar, el temps d’una pausa, en l’eterna monotonia de les ciutats, en les
associacions filatèliques, en les revolucions que mai no es produïren, o que ja ningú
recorda, en el dringueig escardalenc dels tramvies. 

Tot de sensacions musicals van anotant un pentagrama secret ple d’acords de sèptima
disminuïda, dissonàncies estovades al cap i que sonen com la rèplica mental de la
cadència ambient; un efecte semblant a la saturació de Mallarmé en què els versos
sonen com una música truncada, que corre a batzacs, alterant els valors rítmics, afe-
gint sobreaguts i silencis en una desharmonia aparent, però sense perdre mai els
estreps ni deixar de posar el peu al fre.

Aquest clímax fictici ha aconseguit d’exaltar-nos. Mesclat amb l’eufòria artificiosa, un
repòs suspensiu porta la melodia fins a la porta del cafè. Quan el moment musical ha
passat avall, es reprenen els pretextos més ambigus, les frases s’allarguen sense trobar
un final i la nostàlgia, com una corda sense vibració, deixa d’entretenir-se arran de les
tombarelles d’un embriac que ha fet nit a la porta de l’Hotel Ritz, i s’arrenca a divagar
sobre el proper motiu que ocuparà les nostres reflexions. Sic transit gloria mundi.

1 de febrer 2006

< <



La definició que ens dóna sobre el terme real qualsevol diccionari és confusa. Per exem-
ple, el GDLC diu:

Real 1 adj que té existència efectiva (oposat a purament mental o ideal, a apa-
rent o fictici, a simplement simbòlic). 

Però, a veure, sabríeu dir-me sense risc d’errar què vol dir exactament tenir existència
efectiva (tal com diu l’anterior definició)? I per què coi les coses que són mentals (o ide-
als) no les podem incorporar a la categoria de les coses que tenen existència efectiva? Tot
plegat és prou abstracte, per tant, potser que toquem aviat de peus a terra abans de veu-
re’ns abocats en el perillós precipici de la seriosa intel·lectualitat. Ja ho entreveien els
Beatles en el seu fantàstic film The yellow submarine, parit en la psicodèlica segona mei-
tat dels anys seixanta, en el qual deixaven anar diverses
vegades All is in your mind —sobretot des de la boca del
divertit dibuix animat que imitava John Lennon. Si, d’a-
cord amb ells, tot és dins la nostra ment, què coi és, doncs,
la realitat? Sembla prou clar que som incapaços de posar
límits i definir amb cura aquest concepte al qual dia a dia
apel·len milers de conferenciants, ponents, articulistes,
polemistes i contertulians. La veritat és que fa anys i panys
que li anem donant voltes i, aparentment, la irresolubilitat del misteri del seu significat
ens empeny molt més encara a voler vèncer amb tota la nostra força la resistència al seu
desxiframent. 

I és que, actualment, la paraula surt per arreu i sembla que tothom se’n vulgui apropiar
un ús adequat. Que si realitat per aquí i realitat per allà. L’altre dia, vagarejava per casa
després de dinar quan, en una de les tertúlies del programa de tarda de TV3 El Club, hi
aparegué, com a convidada, una de les guionistes de la telesèrie El cor de la ciutat, 
emfatitzant encara més aquesta emprenyadora i creixent tendència dels programes de
qualsevol cadena de televisió a referir-se a i esmentar —en un apreciable exercici d’au-
tobombo— altres programes de la mateixa cadena. I la guionista —no en recordo el nom—
preguntada per l’èxit de la telesèrie —almenys en índex d’audiència, que és l’únic barem
per mesurar-lo— espetava, quedant-se tan ampla i contenta, que tot es devia a que la sè-
rie retratava la realitat molt més del que ho feien altres sèries, i això permetia que la gent
s’hi sentís identificada i d’aquí venia l’èxit. Ja, així que es tracta d’imitar la realitat. 

Fa uns quants anys en aquest país —i en d’altres— no sé ben bé si era perquè la repressió
abastava molts aspectes d’allò que se’n diu vida privada i les coses eren prou fotudes per
molta gent —no dic que ara ho hagin deixat de ser—, gairebé tot quisqui se les enginyava
per construir autovies per fugir de la vida normal i anar a petar a mons paral·lels. I en d’al-
tres contrades, això del realisme tampoc generava entusiasme, ben al contrari, des del re-
alisme màgic dels escriptors del famosíssim boom, comandats per García Márquez, al món
psicodèlic del rock dels seixanta i setanta, dels mateixos Beatles, Stones o Pink Floyd pas-
sant pels autors americans de la beat generation, Ginsberg, Kerouac i companyia, tot apun-
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Doncs, tornant a l’All is in your mind
dels Beatles, probablement no surt
dels barris de Sant Andreu o de
Sants sinó de la ment d’alguns dels
guionistes, d’enlloc més
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tava a que era possible abraçar una altra possible perspectiva de les coses —que, en al-
guns casos, només es podia percebre consumint determinades substàncies. En molts 
àmbits també, s’abraçava la filosofia oriental per deixar enrere la via occidental que lla-
vors semblava estancada per viure harmònicament perquè es deia que, des d’Heràclit, no-
més ens havíem centrat a fer cas a l’intel·lecte tirànic i no a les emocions del nostre cor.
Paral·lelament, es recuperava Jung, Freud i Hesse. Llavors, qualsevol tendència que s’apro-
pés al concepte de realitat semblava odiosa, com si fos sinònim de tedi o avorriment.

Però, com ja van avançar els primers surrealistes (que s’anomena-
ven superrealistes en el primer Manifest surrealista d’André
Breton), les percepcions que aparentment volen allunyar-se de la
realitat per encarar nous camins, no són més que vies per aconse-
guir copsar més àmbits de la realitat (superrealisme, és a dir: ‘molt
més realisme’). És a dir, la realitat tindria tants i tants costats ig-
nots que ningú seria capaç de conèixer-los, i quan la senyora guio-
nista d’El cor de la ciutat afirma que la seva sèrie té èxit perquè re-

flecteix la realitat, erra el tret, potser conscientment, no ho sabem,
però, en qualsevol cas, vol atribuir-se, en un exercici d’orgull considerable, el concepte de
realitat (limitada) que li interessa i apuntar-se un punt que no li correspon. En honor a la
veritat —i dic això després d’haver llegit l’excel·lent Jo ja he estat aquí de Jordi Balló i
Xavier Pérez— la sèrie copia molts aspectes de les altres sèries que TV3 ha anat emetent
en aquesta franja de la migdiada des que fa uns anys emeté la pionera Poble Nou. Exacte,
copia la realitat que han anat projectant les sèries que ha anat emetent TV3 en aquesta
franja horària, i no cap altra realitat. A excepció d’una part de la trama argumental de
Nissaga de poder, més emparentada amb la dramatúrgia clàssica amb incests, assassi-
nats i passions desaforades, la gens sorprenent realitat que retraten aquestes sèries és
força coincident. I d’on surt la realitat d’aquestes sèries? Doncs, tornant a l’All is in your
mind dels Beatles, probablement no surt dels barris de Sant Andreu o de Sants sinó de la
ment d’alguns dels guionistes, d’enlloc més.

I, curiosament, en aquest constant moviment pendular que ens caracteritza, un cop pas-
sades totes les dèries per allunyar-se de la realitat, des de fa alguns anys molts creadors
malden per tornar-hi: fent intervenir el propi narrador en el relat per donar-li veracitat o
autenticitat, apostant pel reportatge, pel documental o donant presència a elements més
crus, contradictoris, bèsties. I això passa en un moment en què —per sort, i ja era hora—
es comença a dubtar de la pretesa objectivitat de les notícies publicades en els mitjans de
comunicació, i veus tan diferents i distants com Robert Coover i Isaki Lacuesta (els dos en
entrevistes publicades en aquesta revista) dubten que hi hagi més realitat en un noticiari
a la tele que en alguna de les seves creacions. I podríem dir noticiari, com diem telesèrie,
esclar. I és que, com sempre, no som res. Ja ho deien els Beatles, en el seu Nowhere Man:

He’s a real nowhere man,
Sitting in his nowhere land,
Making all his nowhere plans
For nobody.
Doesn’t have a point of view,
Knows not where he’s going to,
Isn’t he a bit like you and me?

Sense títol (2001), Chema Madoz.

 



El corredor és estret i fa un tuf lleuger de les mandonguilles que hi havia de menú al
bar de la facultat. Camino amunt i avall i dono copets a les parets amb les mans, que
cada cop les veig una mica més primes —i més fines. Tot jo m’he esllanguit en dues
setmanes de nervis i suor freda, i si tot va bé m’agradaria quedar-me amb aquesta
nova carcanada més lleugera i eficient que mai. 

Encara no ha arribat cap dels meus contrincants, i a cada minut que passa em poso
una mica més nerviós. I si era ahir, que ens havien citat? Segur que la convocatòria era
a la sala de juntes? Potser el millor que podria fer seria baixar a secretaria i informar-
me’n. Però no: a les quatre de la tarda encara estan prenent el segon tallat al bar de
la Plaça Cívica, que el d’aquí el tenen avorrit. Així també triguen més a fer i desfer el
camí cap al seu lloc de treball. Cada dia deuen treballar una mica menys, però què hi
farem, no?

M’aturo davant un dels murals penjats a les parets blanques i llegeixo què hi diu. És
una estadística sobre les migracions d’aus a Catalunya. El mapa es divideix en zones de
diferents colors que representen més o menys moviment avícola. Tot plegat no és res
que no hagi vist abans i de seguida em poso en marxa, sorprès d’haver-me topat amb
un requadre més descafeïnat que els que infesten —cada cop més— els diaris. Aquest
record periodístic em posa nerviós i m’obliga a mirar el rellotge. Les quatre i cinc, i en-
cara estic sol. On deuen ser, els altres? Recordo que quan
teníem exàmens els estudiants més paranoics arribaven
amb hores d’antelació i esperaven el moment fatídic rose-
gant-se les ungles i remirant-se els apunts. Aquesta mena
d’estudiants acostumaven a treure bones notes —molt bo-
nes, en alguns casos— i per aquesta simple raó no em sembla normal que, tenint en
compte l’afer que ens ha portat avui fins aquí facin tant el gansoner. Quina colla d’im-
presentables, em dic mossegant-me els llavis, però l’atac de ràbia s’estanca en aquest
punt tan poc definit perquè a hores d’ara encara no sé qui ens haurem de veure les ca-
res. Si és que tinc l’oportunitat, esclar. De moment, queden poc més de vint minuts per-
què comenci la sessió i jo encara estic sol. Dec haver-me equivocat de dia, d’hora o de
lloc. Llàstima de no haver portat la carta, redéu: almenys acabaria amb aquests dubtes. 

M’acosto fins a la porta d’entrada del deganat però abans de cometre cap imprudèn-
cia faig marxa enrere per por d’haver entès malament les indicacions, fer el ridícul i
oblidar tota opció remota al premi. L’estómac em fa unes punxades terribles i em tor-
nen a venir basques. Abans, al bar, ja m’ha passat, i he tingut feina per enllestir les
mandonguilles. Em vaig passar quatre anys entrenant el cos per digerir sense proble-
mes el menjar de guerrilla, i fa un parell d’hores he comprovat que tants esforços no
havien servit per a res. No m’hauria d’haver acabat aquells trossos de carn de goma. A
veure si ho passaré malament. 

Obro la bossa i en trec un sobre blanc que serveix per a solucionar els problemes diges-
tius. Me’l prenc amb avidesa i després em passo la llengua per les dents, que m’han
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_30

Swing

quedat fresques per l’efecte mentolat de la medecina. Em noto una mica millor i m’as-
sec en una de les butaques de pell negres que hi ha al corredor, ben disposat a assa-
jar el discurs una vegada més. Avui ja ho he fet tres vegades: davant la mare —que
aquests dies està malalta i molt receptiva—, durant el viatge en ferrocarril i quan he
arribat a la facultat —en un dels bancs que s’amaguen rere les màquines de begudes
fresques. 

Just abans de començar l’assaig arriba en Burgès. Em saluda molt acadèmicament i
s’asseu al meu costat.

—Ja ho portes ben preparat? —Pregunta mentre es grata el clatell.— Em fa l’efecte que
el meu discurs serà imparable. Però, vaja, això només m’ho sembla a mi. —Estossega.—
És el jurat qui té l’última paraula, i avui més que mai.

Amago el discurs dins la carpeta abans que em digui que li ensenyi. Com sempre, parla
massa ràpid perquè entengui tot el que em diu. Quan ens vam conèixer, aquesta
manca de comprensió em descol·locava, però em sembla que, si fa no fa, a tothom li

passava el mateix que a mi. El que ja em va costar més
de pair va ser aquest estira i arronsa constant més
propi de persones torturades per trastorns bipolars que
de nens-matrícula: primer, es tirava una floreta eufò-
rica —en alguns casos, un prat sencer— i tot seguit
posava en dubte el que acabava de dir. Lloances i des-

qualificacions s’encavalcaven una rere l’altra fins que algú interrompia en Burgès
bruscament per canviar de tema o per acomiadar-se.

Avui deixo que gasti totes les energies que vulgui amb aquella manera de parlar tan
nasal que només és interrompuda per esbufegar o tossir o llepar-se els llavis amb una
llengua de color mostassa. Recordo el seminari sobre política espanyola que vam fer
fa un parell d’anys. Hi havia unes vint persones matriculades però només ell s’atrevia
a discutir les opinions del professor Xeienne. Al principi pensàvem que les seves inter-
vencions eren genials, però a mesura que va anar avançant el curs li vam anar veient
el llautó i les últimes setmanes la majoria de nosaltres —i potser també el professor—
vam deixar de sentir-nos intimidats per la seva consistència física i intel·lectual. 

En Burgès s’excusa per haver d’anar al lavabo un moment i jo aprofito per fer una altra
passejada pel corredor. Dos nois desconeguts pugen les escales que condueixen a la
sala de juntes i quan són a dalt em demanem si jo sóc un dels escollits. Responc que
sí molt secament i em presento. No ens havíem vist mai abans perquè ells són del pri-
mer grup de tardes. Esperen dues companyes de classe —la Victòria i la Magda—, però
jo els dic que aquí dalt només hi ha en Burgès. Es fa un silenci: aquest sí que el conei-
xen. No m’estranya gens perquè encara recordo que, a primer, el noi portava una tar-
geta que lliurava a totes les coneixences amb la rapidesa —i platxèria— dels banquers.

—Vosaltres deveu ser...
—Jordi.
—Pere.
Ens donem les mans cordialment i comentem breument la temàtica dels nostres dis-

No tothom ha tingut l'oportunitat
de carregar-se la Llibertat
d'Expressió davant tres catedràtics
una tarda bruta de novembre
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cursos. Tots tres són força diferents i això em fa tornar a sentir insegur: l’originalitat
havia de ser un dels meus punts forts. En Burgès torna del lavabo i saluda en Jordi i
en Pere. Enumera totes les situacions en què se’ls ha creuat per la facultat, i els nou-
vinguts se sorprenen d’aquest excés de memòria. Jo hi reconec una estratègia que fa
servir des de, com a mínim, segon curs, per deixar bocabadats tots aquells en qui no
té confiança. La tàctica sempre li funciona —tot i que la majoria d’exemples que dóna
són calcats— i avui no és una excepció: en Jordi i en Pere li tusten l’espatlla i criden
«Chapeau!». Llavors en Burgès se sent legitimat per encetar, una vegada més, la raste-
llera de contradiccions angoixants de sempre. Com que les dirigeix majoritàriament
contra ells jo puc escapolir-me fins a la butaca on era fa uns moments amb la inten-
ció de practicar el discurs en veu baixa. Tinc el pressentiment que he oblidat parcial-
ment el segon dels arguments que vull defensar i he de solucionar-ho com sigui. 

Em concentro tant durant els quinze minuts d’assaig que no m’adono dels fets que pas-
sen al meu voltant. És per això que, quan aixeco la vista complagut per l’èxit de la re-
presentació m’adono que han arribat cinc persones més. Ara ja en som nou, al corredor.

Dedueixo ràpidament que les dues noies que xerren al costat de la font metàl·lica són
la Victòria i la Magda perquè són l’única representació femenina i a més, de tant en
tant, es criden alguna estupidesa amb en Jordi i en Pere. Dels tres nois que han arri-
bat en conec només un, i això dóna una nova raó de ser a la meva inseguretat, que em
provoca unes punxades desmesurades a l’esquena. A menys de cinc metres de distàn-
cia, amb el cap recolzat sobre un altre fantàstic mural que deu contenir dades tan
apassionants com la dels moviments migratoris d’aus a Catalunya hi ha en Víctor 
—ens saludem acotant lleugerament el cap—, conegut també pel sobrenom «l’Extintor»
perquè és papissot i escup carretades de partícules elementals cada cop que obre la
boca. Tot i que pugui semblar impossible, en Víctor és una de les persones més efica-
ces rere un micròfon de la nostra promoció: com a president de l’associació d’estu-
diants ha aconseguit millores importantíssimes a la facultat (quatre lavabos nous;
reparació d’unes escales en estat paleolític; sanció de tres mesos per al professor Picot)
i, a més, ha treballat ja en tres emissores de ràdio de renom. Els altres dos candidats
fan pinya l’un al costat de l’altre —deuen venir de la mateixa classe— i somriuen gene-
rosament. Un d’ells porta una camisa negra i l’altre en porta una de blanca arreman-
gada fins als colzes. S’assemblen molt, i se’m fa estrany no haver-me’ls trobat mai
abans: deuen ser d’aquelles persones que passen pels llocs sense ser vistos. Com els
bons periodistes, potser.

Encara falta algú, recordo amb ganes de semblar suspicaç. Però —la veritat— la possi-
ble arribada de l’absent només contribuirà a realçar lleugerament o a maquillar una
mica el percentatge preocupant de nois que optem al premi. En som masses, i això s’ha
de reflectir d’una o altra manera en el veredicte del jurat. Com més estona passo entre
aquella gent més m’encaboto amb la idea que no me’n sortiré. Me’n passarà alguna
d’imprevista i no sabré reaccionar. Em descartaran pel contingut eixelebrat del discurs
o simplement perquè volen afavorir alguna noia. Per què vaig acceptar de participar
en aquesta bogeria? És que no tenia res millor a fer? Em refrego inquiet a la cadira
perquè sé que la resposta és no. Almenys els pares segueixen confiant en mi, em dic
per consolar-me. Però, i quan els caigui la bena dels ulls i descobreixin que el seu fill
no és cap heroi de rapsòdia homèrica, què faran? Ells que pensaven que un fill que
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havia tret tan bones notes —i havia optat fins i tot al premi extraordinari de la llicen-
ciatura— tenia el futur assegurat... Quin desengany, pobres. Quan vegin que algú tan
esforçat no se’n surt, encara cauran de més amunt i la patacada serà més dolorosa. Si
hagués estat un trepa des de bon principi, ja no s’haurien fet il·lusions. Hauria viscut
deu anys anant cada cap de setmana a la discoteca i compaginant aquesta activitat
tan nutritiva amb feines de merda, i després m’hauria plantejat de canviar en enamo-
rar-me d’un trol d’alè pudent (això no ho descobriria fins que fóssim casats). Em bara-
llaria amb la meva família i de seguida voldria tenir fills tot i que no els podria man-
tenir. Quan arribés als quaranta començaria a beure fort per oblidar les misèries —que
per altra banda no sabria concretar— i em lamentaria contínuament fins que un càn-
cer de fetge, de còlon o de pulmó acabés amb la tortura d’aixecar-me cada dia a les
set del matí. 

«Però de què et serveixen, ara, aquestes elucubracions? Cal que tiris endavant», m’a-
nimo, «cal que tiris endavant, que no tothom ha tingut l’oportunitat de carregar-se la
Llibertat d’Expressió davant tres catedràtics una tarda bruta de novembre». 

«Qui ens havia de dir, fa quatre anys, que series candidat a aquest honor?», em va dir
el pare tustant-me l’espatlla quan li vaig explicar, molt per sobre, de quin mal havia
de morir en menys de dues setmanes. «Si et donen el premi et recordaràs del dia del
discurs amb simpatia o amb nostàlgia», penso en segona persona, perquè no puc con-
cebre-ho com un mèrit que em pugui afectar a mi, mentre endreço els fulls del dis-
curs dins la carpeta. «I, si no ho fan, sempre podràs atribuir aquesta derrota a un com-
plot contra les idees arriscades que vas exposar i et sentiràs orgullós d’haver defensat
la teva opinió: no haver-te venut per un trist reconeixement acadèmic serà un mèrit
que penjarà dins teu com la medalla més preuada». 

< <



El que espera desespera 
dice la voz popular. 

¡Qué verdad tan verdadera! 
Y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

MANUEL MACHADO

El dolor quan arriba no espera, t’ataca els queixals, el cap, els ovaris, a l’ànima també,
i punxa i fa mal.
El tren no espera, passa i si no hi ets se’n va.
Al teatre no t’esperen els actors per començar, si arribes tard, no entres.
L’arròs també es passa.
Però això ara m’és igual.
Esperava haver-te besat. Esperava que em besessis. Esperava haver-te tingut. Esperava
haver-te assaborit. Esperava haver-te tocat, masegat, acariciat. Esperava haver sentit
estremir-te dins meu. Encara ho espero. Espero una imatge precisa del que, tot i així,
vam saber dibuixar bé, tan bé i només amb paraules.

Espero, aleshores, visc.
Espero el tren.
Espero l’estiu.

Visc esperant.
I no se’m fa estranya, ni llarga, ni densa, ni incòmoda l’espera.
Perquè he après a esperar al cap del temps. He après a tenir-la dominada aquesta com-
panya de trajecte i soliloquis esquizofrènics.
Espero un senyal.
Espero un soroll sord, un indicador, potser un rètol lluminós. Molles de pa al camí per
poder tornar de la caseta de xocolata. 

Espero tot allò que es pot tenir en un món ideal.
Esperant que aquest món no en sigui mai, d’ideal, perquè se’ns tornaria tan irreal i tan
difícil de gestionar. T’imagines que tothom tingués idees com la de substituir la seva
cara per la d’un altre? Una altra cara, que no seria, al capdavall, altra cara que la cara
de la mort. 

Esperava ser jo i trobar satisfacció a ser-ho. 
M’estimaria més que m’esperessis tu.
Espero no haver d’esperar gaire. O gaire res. Espero que altre cop aquesta espera no
em deixi buida de mi. 
Espero no plorar gens per tu.

Espero que un dia truquis a la meva porta i que jo et rebi amb una abraçada i un som-
riure i no et faci preguntes i et quedis, per molts dies esperant que el temps passi, que
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ens ho espatlli potser o segur, però esperant tu també, al cap i a la fi, al meu costat.

No pots esperar que et toqui la grossa si no compres cap número. No pots esperar que
tot romangui al seu lloc quan tornis. No pots esperar que l’aigua no allisi la pedra quan
baixa riu avall. Mentre esperes pots fer coses, executar accions molt diverses. Mentre
esperes que arribi l’autobús, pots fumar una cigarreta i veure el fum com se’n va en la
direcció que el vent tria. Mentre esperes el tren, pots llegir un llibre o contemplar els
vianants. Mentre esperes que bulli prou estona l’aigua a l’olla, pots estendre la roba.
Mentre esperes una trucada, et pots mossegar les ungles, empassar-te una rajola de
xocolata sencera o vestir-te i desvestir-te amb totes els vestits que guardes a l’arma-
ri. Mentre espero, visc la meva vida sense tu i el cas és que no em sembla que ho faci
gaire malament. Però sé, ja sé, no és que ho sàpiga ara, és que ja ho sabia, que si no
tingués compàs, aquesta espera no la viuria molt millor. Per tant, espero tenir sempre
raons per esperar.

Sempre esperant!

El meu cos no podia esperar d’impaciència, d’urgència.

Hi ha esperes molt quotidianes i hi ha esperes molt molestes. Hi ha esperes molt
malenconioses, hi ha esperes molt denses i hi ha esperes eternes i insubstancials. El
meu pessimisme li diu al meu optimisme, que les esperes acaben sent totes galledes
d’aigua freda i el meu optimisme (francament no sé d’on em surt!) respon al meu pes-
simisme: no cal ser tan injust, de vegades passen, sembla increïble, però, de vegades,
aquestes coses passen. Tinc el mal costum, o la superstició, de comptar els desigs molt
forts en grans fracassos i em dic, a mi mateixa, que allò que desitgi fort no ho conver-
teixi en un altre tros de soca; suavitzant, allisant la intensitat del desig. 
Molts cops passen persones quan no te les esperes. Quan no t’esperava. Quan no m’ho
esperava. No m’esperava això de tu. 

Doncs el problema és teu, no haver esperat res.

Esperant a la cua del supermercat que la caixera em cobri els quatre paquets que he
agafat dels prestatges.
Esperant que sigui l’hora de plegar de la feina. 
Esperant una mirada, un somriure, un mot. No esperant un gest d’aquests, determinat,
per caprici que sigui d’una forma o altra. Esperant-ne un o dos o tres per poder jutjar,
després, si era el que esperava. Aquesta persona no era pas com me l’esperava. 

Doncs el problema és teu, no haver esperat res.

Ja no espero cap trucada.

I el contrari d’esperar què és? 
Actuar?
No sempre és una equació i les equacions sempre se m’han donat malament.

Espero que faci bon temps aquest cap de setmana.
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Esperar d’esperança?
Esperar de desesperar, ja ho va dir el poeta.
Ja ho sé. Ja ho sé. El secret està a no esperar. 

A què esperes?
Va! Que és per avui.

Quedem, doncs, que no t’espero? Només espero que ho entenguis, perquè jo vull espe-
rar-te sense que em sembli que t’espero, o millor encara sense tot allò desagradable
que s’uneix a l’espera: sense suor, sense fred, sense calfred, sense angúnia, sense
recança, sense prejudici, sense previsió, sense pronòstic, sense mals presagis...

Però només vull esperar el que valgui la pena esperar, el que valgui el temps d’espera.
I espero..., perquè..., perquè no està escrita enlloc, per variar, aquesta resposta. I espe-
ro no haver d’aprendre mai a escoltar amb els ulls, ni a llegir amb els dits. No. No. No.
Sospito que suspendré en espera.
Se suspèn l’espera, jo espero un notable. Com a mínim…

Sentia que volia escriure alguna cosa sobre l’espera i no em podia esperar. El que és
segur és que esperava que es parés l’espera en un punt i ja està parada. Esperaré de
nou. Sospiro.

< <
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Per a la Júlia Senra Petit
i per a totes les dones de la descendència 

de Marie Sophie Dauchez.

El dia 6 de juliol de 1897, Marie Sophie Dauchez entra a l’Ajuntament del seu poble,
Sangatte, al Departament del Pas-de-Calais, disposada a demanar un passaport per
marxar a treballar a l’estranger. És el primer pas d’una nova vida que té previst
començar a la llunyana Rússia, la Rússia dels tsars. Té vint-i-tres anys acabats de fer,
és soltera i està embarassada. La nostra besàvia.

El dia 20 de juliol del 2005, a Lió, una de les seves besnétes comença a pujar carrers
que s’enfilen i escales que no acaben, cap al barri de La Croix-Rousse, perquè vol
entendre millor la curta vida de Marie Dauchez.

La besnéta ho ha sentit explicar moltes vegades. Primer només retalls, més endavant
la història seguida. S’imagina Calais, on no ha estat mai, com una ciutat humida vora
el Canal de la Mànega, carrers i cases desdibuixades per la boira espessa, marees que
pugen traïdorament disminuint l’amplada de la costa i fent perillós el pas. I als prota-
gonistes, que només ha conegut per fotos, els veu vestits a l’antiga. La Marie amb fal-
dilla fins a terra, brusa blanca cenyida de coll alt, el cabell recollit en un monyo. A ell
—perquè hi ha un ell que coneixerem de seguida— l’imagina amb bigoti de puntes
recargolades i amb un vestit blau de treball, botonat fins a sota la barbeta.
Sap que la jove Marie Dauchez manté una relació amorosa amb un home de Calais
més gran que ella. Es diu Léonard Langlois i ja té trenta-cinc anys. Treballa com a
tul·lista, un ofici propi de Calais, on predomina la fabricació industrial de blonda, per-
què Calais era, i és, la capital de la dentelle i diuen que a finals
del segle dinou en vivia més de la meitat de la població. La bes-
néta n’ha sentit a parlar tant, de tul·listes, que va aprendre ja de
petita que ser tul·lista no és qualsevol cosa, és treballar la seda
i això mereix una petita reverència. Ha sentit explicar que és un treball difícil, que
demana preparació, i també ha entès que un treballador podia guanyar-s’hi la vida
dignament. El món del tèxtil és un món femení, però el tul·listes tots són homes, enca-
ra que el que fabriquen només s’ho posen les dones. La blonda és un món fet de con-
trastos i barreja, on alternen mantellines, pintes de cerimònia i misses, amb puntes a
la roba interior i alcoves. Santa devoció i picardies.
Ell, doncs, és tul·lista i sabem que la Marie l’estima i ha quedat embarassada. I aquí
ara tenim un problema per al qual ens farà falta una sortida, perquè, ai!, resulta que
ell ja és casat i, a més, té fills. 
Sense aquest entrebanc, la besnéta no hauria pujat mai a La Croix-Rousse de Lió pen-
sant en la vida de la besàvia, ni ara estaria escrivint aquesta història, i les altres bes-
nétes no la llegirien, i totes plegades ni tan sols hauríem nascut, o més estrany enca-
ra, no seríem qui som. Ens és impossible d’imaginar i ens cal, doncs, aquest problema:
el Léonard, que és casat i emmainadat, ha deixat embarassada la Marie. 
I ara, a aquest problema, li haurem de trobar una solució.

MARIE SOPHIE DAUCHEZ (1)2

> Eulàlia Petit
www.barcelonetes.com

2. El segon i el tercer lliurament d'aquest relat apareixeran en els números de juny i setembre de
Paper de vidre respectivament. 

Fugir lluny, doncs, i
junts... Sí, però... On?

www.barcelonetes.com
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N’hi devia haver un fotimer, de nois solters, a Calais i a Sangatte, el poble del costat,
nois sense compromís que li podien agradar i a qui ella podia agradar, nois que li
haguessin estalviat el problema que té ara. Però, ah!, no són com el Léonard. El
Léonard, ho sap la besnéta, és un seductor. «J’ai le coeur comme un artichaud», diuen
que deia, un cor en forma de carxofa, amb una fulla per a cada una. Com a poeta,
pensa ara, no es pot pas dir que sigui gens bo, però li agraden les dones, les sap trac-
tar, i a la Marie l’atreu més el Léonard que els nois de Sangatte. Més madur, amb més
experiència. Més risc, també.

És la Marie qui porta la iniciativa i qui ha imaginat el desenllaç de la situació? Li ha
costat convèncer el Léonard? Sigui com sigui, podem pensar que la Marie té empen-
ta, perquè finalment han decidit fer un cop de cap i marxar junts i lluny. Lluny de
Calais, d’aquest món plujós farcit de coneguts, on afrontar canvis familiars, el fill que
ha d’arribar i una nova família aixecaria males cares i desavinences, tensions i críti-
ques. Una tempesta. 
Fugir lluny, doncs, i junts... Sí, però... On?
Al Léonard li han comentat que a Rússia s’estan creant indústries i que demanen tre-
balladors qualificats. També li diuen que hi ha un personatge a Calais que ha vingut
justament a reclutar uns quants tul·listes, ell s’interessa per l’assumpte, contacta el
mitjancer al bistrot i queda enlluernat per la proposta, perquè el sou és alt i les con-
dicions són bones. En parla amb la Marie i a tots dos els atreu que Rússia sigui apar-
tada i misteriosa, el trencament serà més gran, els sembla que fins i tot estaran més
protegits.
Prenen, doncs, la decisió, ell signa el contracte per anar a Rússia i fan els preparatius
per a la marxa. 
La Marie ha anat a l’Ajuntament de Sangatte a demanar que li facin un passaport. Li
han contestat que s’ha de treure abans el Livret d’ouvrier i va a corre-cuita a fer-se’l.
Ara que ja l’ha aconseguit, torna a entrar a l’Ajuntament perquè li cursin la demanda
de passaport a la Sous-Préfecture, és el 6 de juliol de 1897, no vol perdre temps, per-
què compta que el fill que espera ha de néixer cap a finals de setembre i vol ser ja ben
lluny de Calais.

La besnéta té ara a les mans una carpeta
amb papers i fotos, on hi ha el petit Livret
d’ouvrier de Marie Dauchez. Li cap a la pal-
ma de la mà, les tapes són dures, folrades
de tela de fil, d’un blau descolorit, i es tan-
ca amb una solapa acabada amb una beta
per guardar-lo ben lligat. Llegeix la data en
què s’ha expedit, el 24 de juny de 1897,
pocs dies abans, doncs, de fer la demanda
de passaport. També veu que la Marie ha
declarat ser couturière i treballar a casa
Mademoiselle Pecqueux a Calais. 

Fulleja les primeres pàgines del livret on hi ha en lletra impresa la llei del 1851, la del
1854, un parell de decrets i uns quants articles del codi penal. S’hi explica què és això
del Livret d’ouvrier, el que et pot passar si no el tens i que Déu t’agafi confessat si el
falsifiques o te n’inventes les dades. En total set pàgines. Déu n’hi do, pensa la besné-
ta, amb l’Estat francès. 
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En documentació que ha buscat per altres bandes, llegeix que el Livret d’ouvrier va fer-
se obligatori molt aviat, el 1804, just després que Napoleó es proclamés Emperador. El
livret substituïa els documents que durant el segle XVIII alguns gremis donaven als seus
artesans i aprenents, on indicaven el grau que havien assolit dins la professió. Per tant,
el nou livret imperial volia ser un pas endavant cap a la societat moderna que s’esta-
va creant, ja que ara era l’Estat i no les antigues confraries qui identificava els treba-
lladors, però era una arma de doble tall, perquè el control sobre els obrers quedava ins-
titucionalitzat. 
Es fixa també que en lleis successives es va anar perfilant el control policial que havia
d’exercir el livret. L’havia de tenir en regla tot treballador empleat a «manufactures,
fàbriques, factories, mines, jaciments, pedreres, obres, tallers i altres establiments
industrials» (ja no sap quins «altres» podien quedar per enumerar) o que treballés «a
casa seva per a un o diversos patrons», o sigui que estava previst que només se n’es-

capessin pagesos i servei domèstic. Hi havia d’estar apuntat
el nom de l’amo per al qual estigués treballant i, en acomia-
dar-se, l’amo havia d’anotar-hi una mena de saldo i finiqui-
to. S’endevina en els diversos articles de la legislació que, si
el treballador havia demanat setmanades per avançat i
marxava abans d’estar al dia, el livret delatava el deute. A

la llei del 1854 s’hi diu que en cap cas s’hi escriuran comentaris favorables o desfavo-
rables a l’obrer, la qual cosa indica que se n’hi escrivien, i que segurament hi havia
hagut pressions perquè el tal livret fos menys inquisitiu. Un altre punt interessant és
que de primer només va ser obligatori per als homes, mentre que al 1854 ja ho és per
a «l’un i l’altre sexe», després que a Lió es generalitzés el treball femení en el món de
la seda. Però, de Lió, se’n parlarà més endavant d’aquesta història.
Veu que aquest document servia també de passaport interior i l’autoritat competent
hi havia d’estampar un visat per poder-se desplaçar a un lloc determinat dins de
França, i no s’hi valia de canviar de parer a mig camí i anar a una comarca diferent 
de la que figurava al visat. A més, no es podia obtenir el visat si feia un any que no es
treballava enlloc i, menys encara, si no s’havia obtingut el saldo i finiquito de l’últim
amo. Aquests articles —l’11 i el 12, senyores meves—, tot i que no porten cap títol que
digui «Els cantamanyanes que es quedin a casa», són molt clars. 
Recordatori, per si esteu perdent la perspectiva: el livret no és obligatori per als
français, només ho és per als ouvriers, la qual cosa farà que d’aquí unes pàgines
haguem de parlar de vagues, revoltes i sindicats.
Sorprèn llegir que aquest document va ser abolit el 1890, sabent que la nostra besàvia
se’l va fer set anys més tard, al 1897. Sembla que el livrets encara es continuaven ex-
pedint anys després de la seva supressió oficial, que les autoritats els continuaven 
demanant i que, fins i tot, alguns «bons» treballadors l’exigien per no ser presos per ro-
damons i detinguts quan emigraven d’aquí cap allà. Això explicaria que la Marie només
hi tingui anotada una mestressa, Mademoiselle Pecqueux, ja que probablement havia
estat treballant sense livret i només se’l va fer per obtenir el passaport. I segurament
també resulta que a l’Ajuntament de Sangatte no s’estaven per modernitats de lleis que
suprimien documents pensats amb tant de seny i, a més, eren partidaris del Vuelva us-
ted mañana.
En aquest livret que la besnéta està mirant ara hi ha l’adreça de la Marie Dauchez. Hi
diu: domiciliada aux baraques. També diu que és nascuda a Fruges, poblet que s’en-
treté a localitzar en un mapa detallat del departament del Pas-de-Calais. S’imagina la

El Livret d'ouvrier va fer-se
obligatori molt aviat, el 1804,
just després que Napoleó es
proclamés Emperador
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família Dauchez emigrant de Fruges, més a l’interior, cap a Sangatte, a la costa, i ins-
tal·lant-s’hi miserablement. Es fixa, però, en la firma de la Marie i la troba maca, feta
amb una lletra segura i elegant. Compara dates i pensa que probablement la Marie,
nascuda el 1874, va començar a anar a col·legi amb sis anys, al 1880, quan la III
República va estendre l’escola primària obligatòria i gratuïta per a nens i nenes. Es pre-
gunta si hi va anar a Fruges, o potser ja vivia a Sangatte. No ho sabrem mai. 
Torna a llegir el mot baraques, es queda un moment en suspens i li ve al cap que és a
Sangatte on, el 1999, es va aixecar un camp de refugiats, l’únic camp de refugiats de
l’època actual a l’occident europeu, situat al peu del túnel que travessa el Canal de la
Mànega. S’hi va agrupar gent procedent de tots els racons del món que volien arribar
al Regne Unit fos com fos, no ho aconseguien i quedaven aparcats a pocs quilòmetres
del seu objectiu. Fins que el 2002 hi va anar el ministre francès de l’Interior, l’expedi-
tiu Nicolas Sarkozy, va manar desmantellar el camp i va enviar a cadascú a ca seva. 
Encara amb l’adreça de la besàvia al cap, busca per la xarxa i veu que avui dia a
Sangatte hi ha un paratge que continua anomenant-se Les Baraques, actualment
escrit, però, amb majúscula. Veu que hi ha empreses industrials que hi tenen el domi-
cili, i també llegeix que hi ha un cementiri militar britànic de la Primera Guerra
Mundial. Pensa que no deu ser, ni ara ni fa un segle, un lloc gens acollidor, s’imagina
que potser els Dauchez hi van instal·lar una de les primeres barraques i entén millor
que la Marie en vulgui marxar.
Examina després detingudament la demanda de passaport. És un paper de barba on
l’Alcalde de Sangatte demana al Sous-Préfet de Boulogne un passaport per a
Mademoiselle Marie Sophie Dauchez, de 23 anys, que vol anar a l’estranger, i especi-
fica: per treballar-hi. Al peu de la demanda hi ha una nota datada de l’endemà, també
manuscrita, on es diu que la demanda ha estat estudiada i que la Marie s’ha de pre-
sentar a la Sous-Préfecture amb dos testimonis i un certificat de bona conducta. Veu
la besàvia atabalada per tants requisits i tants papers, perquè els dies passen, corre
l’estiu i la criatura ha de néixer a començaments de la tardor. 
Als marges tant del Livret d’ouvrier com de la demanda de passaport, hi ha la descripció
de la Marie, el signalement, necessari a l’època en què encara no s’ha popularitzat la fo-
tografia. És petita, 1,55 m, morena i té el front alt, com tin-
drem després totes nosaltres. A d’altres papers més moderns
que té a la carpeta, hi ha igualment la descripció del Léonard
Langlois. Ell fa 1,70 m, té els ulls blaus i hi ha anotat Teint:
frais. La besnéta pensa que Calais és als peus d’Anglaterra, que
Langlois en antic francès vol dir «l’anglès», i que la història conta que durant el vuit-
cents Calais es va omplir de telers i de treballadors anglesos que coneixien el treball del
tul. Pensa també que teint frais és una manera gairebé poètica de dir pell rosada, pell
clara, pell anglesa. A les fotos del Léonard que té escampades sobre la taula, apareix
sempre prim, amb un aire distingit i distant, com si estigués au dessus de la mêlée, per
sobre de l’enrenou.
També sap, perquè li ho han contat més d’un cop, que la parella, decidida ja a aban-
donar França, és pràcticament a l’estació de Calais per marxar a Rússia, quan el
Léonard no veu clar algun punt del contracte, s’empipa i es fa enrere. Ja està tot pre-
vist, papers en regla, farcells fets, però ell no vol anar a Rússia perquè li sembla que hi
ha un engany en la lletra petita i allà serà un esclau sense possibilitat de retorn. 
La besnéta es representa de sempre la situació de manera novel·lesca. Els veu amb
paquets a l’estació discutint amb el mitjancer dels russos, demanant explicacions,

Canvien d'andana i agafen
un altre tren que els durà a
Barcelona
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rebent respostes imprecises, alçant la veu, tancant el puny i el Léonard dient a la
Marie: 
—Et ben, c’est non. On part pas! 
Però, Déu meu, on aniran ara si ja està tot dat i beneït? Imagina que la decisió l’han
presa a l’andana mateix: han trobat un conegut que és a punt d’anar-se’n cap a
Barcelona, se saluden, ell pregunta, ells s’expliquen, l’altre els informa, els aconsella,
els anima, finalment els convenç, i ells canvien d’andana i agafen un altre tren que els
durà a Barcelona. 
La realitat, però, devia ser menys dramàtica. En efecte, diuen que hi havia un individu
que anava i venia sovint d’una ciutat a l’altra, una mena d’enllaç tèxtil que ja s’havia
endut tul·listes especialitzats de Calais a Barcelona, i que va proposar al Léonard de
marxar: 
—No et preocupis per contractes, que trobaràs feina segur. 
A la carpeta de documents familiars que està remenant, hi ha algunes cartes d’anys
més tard que demostren que existia aquest contacte entre les dues ciutats. Ja hi arri-
barem.
Sigui com sigui, la parella canvia de rumb de manera imprevista i fa cap a Barcelona. 
Serà el 2 d’octubre de 1897, arribada de poc, que la Marie Dauchez tindrà una nena a
Barcelona. 
La bategen amb el nom de Léona, pronunciat a la francesa, amb la a tònica, i la ins-

criuen amb el cognom de la Marie, perquè ella, encara
que té el Léonard al costat, és mare soltera. A la Léona,
el registre espanyol li canvia el nom per Leonor, de
sonoritat més hispànica, i en els seus documents d’iden-
titat, en lloc del Dauchez, sovint li plantifiquen un
Sánchez, molt més familiar al funcionari.
La nostra àvia, Léona Dauchez, ens deia de tant en tant:
«I pensar que jo havia de ser russa!» 
Dels primers anys a Barcelona en tenim poca informació
i desconeixem com es devia prendre, la Marie, el canvi
de país, de ciutat i de llengua. Tampoc estem segures de
si van viure un primer temps al Poble Sec, al carrer Vila
i Vilà, vora la central tèrmica del Paral·lel, però fos com
fos molt aviat van instal·lar-se al Clot, on el Léonard va
entrar a treballar a la fàbrica de blonda de Can Volart,

lloc que més endavant serà protagonista d’aquest relat. 
Sabem que, un cop nascuda la nena, la Marie no pot donar el pit a la seva filla Léona,
perquè no està bé de salut i sempre hem imaginat que arrossegava una tuberculosi. El

fet és que l’ha de dur a ca una dida, una dida diferent de
les que s’instal·len als pisos de les famílies de l’Eixample en
aquest final de segle, considerades un membre més del ser-
vei. La de la Léona és una dida més barata, una dona del
barri que cria la seva pròpia criatura i la nostra àvia a casa

seva. Tenim alguna altra dada. Sabem que la Léona hi és ben tractada i que mantindrà
un contacte afectuós amb aquesta família durant tota la seva vida. La relació de la
Léona amb ca la dida serà important per al seu arrelament, sobretot perquè d’aquí uns
anys, quan es trobarà sola, hi tindrà un recer. Però encara som lluny d’aquell moment,
ara encara és una criatura de bolquers.

És la gelosia de la Marie cap 
a aquesta dida omnipresent en
la vida de la seva filla
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Hi ha una cosa més que coneixem d’aquesta època. És la gelosia de la Marie cap a
aquesta dida omnipresent en la vida de la seva filla, aquesta dona que li dóna el pit i
amor, mentre que ella, la veritable mare, l’ha d’anar a visitar com si fos una forastera.
Ens ho podíem imaginar, sobretot si pensem que la Marie és en un país nou, sense
família, i que té la criatura fora de casa.

I ara la besnéta es pregunta per primera vegada:
s’hi sent bé, a Barcelona, la Marie, hi ha trobat el
que ella esperava? Pregunta difícil de respondre
perquè ens és també difícil d’imaginar què n’es-
perava la noia de Sangatte, de la seva nova vida
amb el Léonard fora de França.
Al Clot, on viuen, hi ha més francesos, alguns són
tul·listes de Calais, però n’hi ha també d’altres
bandes i d’altres professions. Les besnétes en van
conèixer uns quants, molts anys més tard, que
freqüentaven encara la casa de la Léona. S’hi feia,
la Marie, amb la colònia de treballadors france-
sos? No ens n’han dit mai res, el que sí ens ha

arribat és que en una data imprecisa, quan la nena és encara petita, hi ha un canvi
important en les seves vides. 
Tornen tots tres a França, el Léonard, la Marie i la Léona. Tornen a França, però no a
Calais, que la Marie i el Léonard senten com a terra cremada i prohibida, sinó que
s’instal·len a Lió, on viuran uns quants anys. 
La nostra àvia ens n’havia parlat sovint de Lió, la seva infantesa era Lió, la seva esco-
la i els seus jocs també eren Lió. Per què hi van anar, però? Totes ens ho preguntem i
fem suposicions: 
—A lo millor al Léonard no li agradava la feina a la fàbrica d’aquí.
—De fet a Lió no va treballar a cap fàbrica, allà tenia el seu teler i la Marie rematava
les peces. No sé, devien marxar per ser amos, per treballar pel seu compte.
—Potser la que no s’acostumava a la llengua i no li agradaven les coses d’aquí, era la
Marie. Es devia enyorar...
—Bah! El que passa és que volien que l’àvia anés a escola a França, que l’escola a
França és una cosa molt important —la Mariona ja ho té decidit.
Tot plegat són només suposicions, però la idea de l’escolarització que a la besnéta
d’entrada li ha semblat massa moderna per l’època, ara que s’ha fixat en la signatura
tan decidida de la Marie en el livret d’ouvrier, ara que s’ha adonat que la besàvia
també va anar a estudi, creu possible que fos un dels motius. 
És per tots aquests interrogants que aquest estiu del 2005 ha decidit enfilar-se al barri
dels teixidors de Lió i us vol explicar el que hi ha vist i après.

< <
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le pirandon

Es veu que no surt el flaix. El filament ha fet pífia o s’han acabat les piles.

I encara que funcionés, passo de somriure a la càmera, passo de totes totes. Passo del
«Lluíííííííís!» de torn que, tot sigui dit, acostuma a anar en contra de la fotogènia
col·lectiva. No sé pas què s’han cregut aquests nyicris amb objectius telescòpics.

No sé estar-me molta estona com estàtua de gel, amb bona aparença i fent bondat,
ben bé que no en tinc ni idea. Per això, independentment del seu context, prefereixo
l’espontaneïtat que aconsegueixen els paparazzi: atrapen el moviment amb naturali-
tat, la cosa viva es manté talment viva, borrosa, fins i tot mal enquadrada, el retrat
roman humà. En exclusiva.

El cul, d’un bot, se m’aixeca del seient i el segueixen les sabates. Un barret empeny el
cap. Amb cura poso els dits a un endoll, perquè sóc nen obedient, i en cromàtic elec-
troxoc, entre espasmes toràcics, il·lumino la sala.

La carn cremada curtcircuita la pressa, i el perfil fet de carbó és un daguerreotip a la
paret. Es plasma l’instant i fujo. Fujo a càmera lenta, cap al fotomató de guàrdia més
proper.

Toco el títol. Fart d’espera.

< <

LE PIRANDON
> Sr. Polissó (J’suis l’pornographe, du phonographe, le ppoolliissssoonn de la chanson. G. Brassens)
SrPolisso@hotmail.com

              



M’aveso, després de tot, a escriure. Avui tinc temps d’escriure a la sorra, sobre les sen-
sacions que l’aigua evoca en mi. 

Sóc a un tram curt de la riba d’un immens oceà blau, però amb el cap buit de parau-
les.

Les meves paraules són imperfectes i vagues. Cruels fins al cel.

Les muses no s’immuten, davant les meves exigències...

Expresso la meva estupidesa i, en el fons, me n’alegro. Escric per deslliurar-me de la
Forma i, fins i tot, per assolir-la. Intento fugir com un ocell davant la serp i, finalment,
m’engoleix fredament, ofegant-me...

Prou, prou...! La inseguretat i la impotència em lleven la veu...

Faig una ullada a un text, mentre emulo l’antiga bellesa, tancada en una campana de
vidre:

«No és pas que la ment tingui un color i l’ànima un altre»3

Però res no em pertany... Començo a conèixer els secrets del temps i de l’eternitat; i
no he rosegat encara prou la pols ni l’ideal:

«Cada moment té la seva infinita significació»4

Segueixo així, mantenint-me ocupada i muda en aquest racó perdut i mig abandonat;
mirant les ombres del sostre i un tros de cel fet de purpurina, d’una decoració de nú-
vols canviants, de formes sinuoses i allargassades. No és pas fàcil de restar impassible
enfront d’aquestes figures exquisides. I de tantes flors salvatges...

Començo a sentir les primeres gotes de pluja. De seguida, però, el sol es torna a reflec-
tir sobre el terra mullat. M’espurnegen els ulls observant l’herba humida.

El sol torna a picar fort. Tanco els ulls per tal d’esborrar les imatges i inhalo l’aire amb
avidesa. Només disfresso la confusió del meu cor, amb una túnica transparent. El meu
darrer silenci s’esmuny. Sense saber per què, cada cop em sento més tancada dins jo
mateixa. De bell antuvi barrejo i confonc la meva pròpia conversa amb les onades. Avui
m’afebleixo vers el desig.

De fet, em faig invisible...
Què afegir, si les gavines m’esperen?

El cambrer ha vingut a demanar-me què volia.
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DESLLIURAMENT DE LA FORMA
> Mon Pons 
www.igac.org/?mon_pons

3. Sèneca (Epístoles, 95).
4. Sören Kierkegaard.
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Deslliurament de la forma

—Un cafè. Gràcies.
Respiro profundament i obro la bossa. 
—Si almenys tingués una fotografia...
—Què diu?
—Res, perdoni... Pateixo d’insomni... 
—Espera algú?
—Espero enfonsar-me en el son.

De fet, és veritat que jo esperava algú. T’esperava a tu, amor, però acabo de llençar
les teves cendres al mar.

< <

        



EEssppeerraarr. [...] Hom espera quan, d’alguna manera, hom sospita que no caldria esperar.
Al contrari, un drogoaddicte tampoc no espera perquè sap que no pot esperar.

Bauçà, Miquel. El canvi.

Por eso necesito estar a solas.
Necesito estar solo mucho tiempo.
Tengo que reconstruirme cada día

Mi mundo, que destruyen los demás.

Fonollosa, José María, Ciudad del hombre: Barcelona..

Nota prèvia. El dia 12 de febrer de 2005 una ombra corria enfollida entre les flames del
pis 21 de l’edifici Windsor de Madrid. M’imagino una orgia a altes hores. Querosè, dan-
ses rituals i cocaïna. Ombres xuclant-se la sang mútuament i rient. Rient molt, escol-
ti’m. Destrucció i parets suant abans d’esfondrar-se de manera plàstica i emocionant.
Un mes abans, en un pis indeterminat de la quadriculada ciutat de Barcelona, expirava
el creador de la bauçanita. Els mossos d’esquadra —que no havien llegit a Bauçà— són
incapaços de reconèixer el Gurú. Fou més tard, l’onze de febrer, que salta la notícia. Una
revista de minories (la seva, senyor director) va publicar, quan tothom el suposava en 
vida, un homenatge a Miquel Bauçà. Segurament, el primer homenatge post-mortem
publicat sota la llum de l’Astre Rei. L’autor del poema-homenatge té nom i cognom, Joan
Todó, i el poema es pot llegir en el número 29 de Paper de vidre (23 de gener de 2005).
Podem suposar i suposem, per una estranya norma patafísica que em trec ara i aquí del
barret, que Joan Todó fou el fantasma del Windsor. Per a ell va, doncs, aquest article.

Sento la ira que em domina. Que em corrou. Que em recorre. Prou genuflexions. S’ha
acabat. D’un cop de peu esventro la porta de la cuina i agafo la cullereta del cafè de
la pica d’aigua bruta. Prenc l’encenedor i aboco bauçanita a la part còncava de la
cullereta ennegrida. Aplico la flama a la seva part convexa i espero que la bauçanita
arribi al punt d’ebullició. Bombolletes que fan xerinola. Em trec un cordó de la sabata
i l’escanyo amb força contra el braç que queda lliure. Apareix una vena com si fos un
cuc de terra. La forado. Per un instant, em marejo. Em relaxo. Entro en el món dels
somnis. Bauçanita. 

Passejo i parlo sol, allunyat del món que em destrueix. Les seves contínues intromis-
sions ja no m’importen. El món pot fer de mi el que li plagui. M’he rendit. Sóc un ésser
definitivament asocial. A desgana, però per fina força de gravetat. Miro la gent que
parla sola. Admiro la gent que parla sola. Vila-Matas i Antoni Ibáñez es pregunten per
a qui escrivia Bauçà. Bauçà parlava amb ell mateix. Parlava sol com els savis
d’Antioquia. Tant de bo ho pogués fer jo, massa covard per escalar una columna i viure
en ella. Els eremites eren els homeless de l’antiguitat que passaven la seva existència
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BAUÇANITA
> Subal Quinina
http://lasegonaperiferia.blogspot.com/ 
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Bauçanita

a dalt d’un tros de marbre, parlant sols. Els habitants del lloc, les veïnes, els admira-
ven i els santificaven. Però els eremites no feien cas. Ells seguien parlant sols.

Només els cretins amb mòbil d’última generació parlen sols cridant. Bauçà, en canvi,
parlava sol en silenci, capficat en si mateix, però guaitant el món amb atenció, a l’ex-
pectativa. I els seus llibres, si més no El Canvi i Carrer Marsala, sotmeten el lector al
més profund i traumàtic dels silencis. L’estat letàrgic en què estic jo. En una plena i

estranya introspecció. Em trobo ara en un desert. De cel
molt blau. Nietzsche no riu, dalt de la seva roca. Porta una
sotana esparracada. M’observa atentament, i malda per
descobrir el títol del llibre que porto sota l’aixella. No
entén el català. O potser estic en una piscina a mitjanit,
sol, naturalment. Enfilo la reixa municipal, em despullo i

em capbusso a la part fonda. Romanc amb posició fetal. Esperant que l’última bom-
bolla s’alliberi i em pugui enfonsar més. Un cop al fons, a l’últim alè, crido i crido i
crido i crido. A la superfície, el llibre que portava antany a l’aixella es veu envaït per
una corrua de formigues que s’emporten les paraules escrites. Treballen en silenci, amb
nocturnitat i traïdoria. Bauçanita, la droga dels muts que escriuen.

* * *

Mala peça al teler, senyor director, molt mala peça a l teler. Em volia parlant d’un nos-
trat i vostè em porta un outsider. I no un outsider qualsevol, em porta vostè un remo-
lí de silencis construït de mil paraules, em porta vostè una muntanya i em diu, pugi-
la, Subaltern, i m’explica què s’hi veu, a les altures. Què sé jo! Què sé jo! (noti’s la meva
desesperació, en aquest punt). S’hi veuen tantes coses, totes de tan lluny... Apropar-se
a la literatura de Bauçà, com apropar-se al cim més alt, implica allunyar-se de tot el
que resta a baix. Jaure al niu de l’àguila, i plorar davant de tantes magnituds. Plorar
de joia, d’emoció, com un nen sense consol. Apropar-se a la literatura de Bauçà és
pujar penosament unes escales de l’Eixample, obrir la porta i sentir el fred autèntic, el
d’un pis buit clos, el fred de la bauçanita que et recorre l’espinada i t’arriba al moll de
l’os, amb les seves corrents d’aire submarines. Sí, he dit bé, corrents d’aire submarines.
Entengui que estic fotent-me un viatge de bauçanita, i que la meva reacció és desba-
rrar sense parar. Disparo a ulls clucs perquè el maquetista de la seva revista pugui
posar un encapçalament digne al meu article, doncs fins i tot a ulls d’un invident és
obvi que avui no vaig enlloc. Enlloc, em sent? (torni’s a notar el meu estat de vidre que
s’esberla).

Llegir aquest home, Bauçà, per a algú que té aspiracions literàries (per depauperades
que aquestes siguin) es trobar-se amb la Contradicció Irresoluble, com tants altres dro-
goaddictes han trobat la seva. Aquests homes que cavalquen sols, en un moment de
clarividència infinita, derivat del consum de les seves drogues, saben que mai més po-
dran tornar enrere. Un drogoaddicte tampoc no espera perquè sap que no pot esperar.
Bauçanita, la droga que un escriptor ha de provar, però no hauria de provar mai. Et men-
ja el cap, escolti’m, et menja la moral, aquest Bauçà. Se’t menja l’estil, és un invasor
que no s’immuta i et destrueix a poc a poc a poc a poc a poc a poc, arrrrggg, apliqueu-
me ràpid una dosi de Maria de la Pau Janer (meta-dona), que me’n vaig per sempre més! 
Més de dos i menys de quatre poetes m’han sentit dir el mateix que jo maldo per expli-

Els eremites eren els homeless
de l'antiguitat que passaven la
seva existència a dalt d'un tros
de marbre, parlant sols

          



car aquí amb nul·la fortuna, senyor director, lamento el meu estat de confusió. L’estil
de Bauçà, el seu ritme, la seva elegància, el seu cinisme, la seva saviesa, la bellesa que
sap trobar a unes runes, etcètera, tot això, sembla
inocular-se i barrejar-se esplèndidament bé en la
sang i el verb de l’escrivent. És difícil escapar del seu
atractiu, talment com de la heroïna. I no, no era un
drogoaddicte, en Bauçà. No li posem més mèrits en el
seu ampli currículum de descarrilaments. 

Per dir-ho d’altra manera, Bauçà per mi representa l’Anti Bolaño. Més Bolaño llegei-
xes, més ganes tens d’escriure. Més Bauçà llegeixes, més ganes d’incomunicar-te et
vénen. I si desesperat intentes trencar la peixera de vidre que Bauçà construeix en
calma silent al teu voltant, va i t’adones que el teu material és bauçanita, però 
en dolent. Bauçanita tallada, edulcorada, coca ensucrada. En canvi, en el meu desor-
dre mental, Bauçà va just darrere de Lautréamont. Aquest també feia droga pura i
reconcentrada, més val ni tocar-la, ni ensumar-la, que t’hi quedes per sempre més.
Bauçà és un perill, per a l’aprenent d’escriptor. Si un se’n surt, d’aquest viatge, ja es
pot mirar la vida amb uns altres ulls. 

* * *

Alço la mirada. Ja és de dia. Una ressaca monumental em fueteja el cervell. Ja només
em queda resoldre una part de l’enigma. Si Bauçà parlava —i escrivia— per a ell mateix,
per a qui dimonis publicava? Paso palabra. 

< <
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Disparo a ulls clucs perquè el
maquetista de la seva revista
pugui posar un encapçalament
digne al meu article
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«L’art començà amb la caiguda dels àngels.»
Holan

A la Sara cada cop l’avorreixen més les calades calmades al tabac de liar. Per això con-
tinua degustant la rapidesa dels nexts, o dels camels. Asseguda al balancí, deixant
reposar la mirada sobre els caps que, del balcó estant, se li apareixen i desapareixen
en una perspectiva interessant de distanciada altitud, fuma.

A la Sara abans li semblava que el que li deien les imatges
podia també dir-ho ella. Com si tingués vida pròpia, la
bellesa fuig però li sembla impossible que pugui morir. Ha
trobat feina en una galeria d’art; demà és el seu primer dia.
No ha de fer res més que ser a la sala i esperar que entri

algun client. Això és el que li ha dit l’amo de la galeria, però no la tranquil·litza recor-
dar la simplicitat de les seves funcions.

A la Sara abans li havien fet creure que l’art no tenia temps, però quan n’hi donem en
té, com tot, pensa. Vol fer la foto, per lliurar-la a temps i sobretot perquè demà
comença a treballar i, encara que s’adoni de la màgia d’aquest pensament, creu que si
espera a demà alguna cosa haurà canviat que li impedirà fer una bona foto. Un seu
amic de París, en Jean, podria incloure-la en una exposició de joves artistes. Recorda
que una vegada li va elogiar les seves fotografies, perquè, deia, eren minimalistes. Però
ella sap que si s’apropa als detalls és només perquè la seva companyia l’allunya de la
idea vaga de perfecció, que intueix i tem alhora. 

Amb el balanceig, els peus nus s’engrandeixen i es fan minúsculs com una nou, i els
ulls reposen com davant d’una pel·lícula en blanc i negre. Li agrada anar descalça,
encara que sigui hivern. L’univers, pensa, és com un balancí, que s’expandeix fins que
un dia decideixi que ja és hora de tornar als orígens, i ella, pensa, és un corc, que neix,
mor i rosega, mentre viu amunt i avall la dansa de la il·lusió. Veu arribar la Lídia, amb
la seva gorra vermella i la motxilla; deu ser tard, doncs. Li ve al cap una frase que va
copiar i penjar al suro de la seva habitació, alguna cosa sobre «fer allò que vols fer
quan ho vols fer» i s’aixeca, no pot aplaçar-ho més. Baixa al carrer, i camina. Tot de
gent esvalotada, amb pancartes i monopatins, i eslògans a favor de l’art al carrer, es
manifesten. Li sembla que s’allunya, però són ells qui segueixen carrer avall. Sempre
és lluny de tothom, tret que els observi amb distància. 

S’asseu en un banc, però l’atabala l’enrenou d’una tarda laboral de desembre, amb gus-
pires d’estímuls nadalencs a l’aire. L’espai es balanceja. Agitats, els peus dels vianants
van rosegant (se n’adonen?) la matèria, l’únic destí de la qual és, segur, la gravetat.

De camí cap a casa nota com la llum es va afeblint i els objectes i les cares embellei-
xen amb l’últim regal del sol, com el fang que s’asseca però encara reclama el dret a
la fertilitat. Algunes parades del mercat han sucumbit ja a la foscor, i els venedors van

EL BALANCÍ
> Irene Tarrés i Canimans
gemire@hotmail.com

La Sara es pregunta si n'hi
hauria prou amb les imatges si
no hi hagués paraules al món
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El balancí

abandonant l’espai, ara ocupat per les sobres del seu dia, acabat. Caixes buides, fulles
d’escarola, tomates mig podrides, papers de diari arrugats, són senyals orfes que demà
seran reemplaçats pels fruits del dia, disposats a canviar d’amo. A una cantonada, al
peu d’una de les columnes de pedra del mercat de la Boqueria, un parell d’esparden-
yes sobre un grapat d’escombraries li criden l’atenció. En realitat, es tracta d’una 
sabata vella, sense sola ni cordons, de color marró, i d’una espardenya de quadres 
grisos, bastant nova; reposen sobre peles de mandarina i restes d’hortalisses, impreg-
nades dels raigs de llum ocre que ajuda a ressaltar el contrast. Tira una foto, una altra
i una altra. Rere l’objectiu s’oblida de tot, excepte del temps: ha de captar aquest
moment, abans que canviï la llum.

A la Sara l’insomni no la preocupa com a d’altra gent.
Amb l’encenedor mira l’hora al despertador de la taule-
ta de nit: les 4. Encara falten sis hores. S’aixeca per anar
a la cuina a buscar un got d’aigua. Mentre es refresca la
gola seca pel fred de la nit urbana, un fil prim de llum
sota la porta de l’habitació de la Lídia l’arrossega, com si
estigués hipnotitzada, i s’atura davant de la porta amb el got a la mà, en silenci. No
se sent res, una escalfor suau travessa la porta que ara obre, amb cautela, i espia. S’ha
adormit amb l’estufa i el llum encesos. S’hi acosta, tanca l’estufa i la mira. Té les gal-
tes vermelles sota les ulleres; les hi treu, i arrenca amb compte el llibre obert de sota
les mans, calentes. Si ara es despertés, es trencaria l’encant d’aquesta proximitat. La
tapa amb la manta, tanca el llum i se’n torna a la seva habitació. 

La Sara es pregunta si n’hi hauria prou amb les imatges si no hi hagués paraules al
món. Fa uns anys va intentar fer una novel·la, però ho va haver de deixar, perquè es va
adonar que seria un desastre. Pensar que era massa jove és una excusa a la que no li
agrada recórrer. També se sent fracassar amb la fotografia i té 25 anys. Hi ha coses
que no es guanyen amb els anys i, encara que les puguis perdre, les has hagut de tenir
sempre. Aquesta certesa la va tenir per primer cop als 10 anys quan, després d’assistir
a un concert d’una violinista excel·lent, una d’aquelles ments excepcionals que passen
del pit de la mare a l’art sense necessitat de la consciència, va saber que, per molt que
si esforcés, ella mai arribaria a ser com aquella dona. La seva mare l’ha intentat
convèncer que el fracàs és una fal·làcia, un invent de la seva consciència. I potser en
part ha funcionat i per això de vegades no rebutja la tossuderia dels seus impulsos.
No tanca els ulls. A la Sara li agrada mirar la foscor i imaginar cares al seu voltant. Un
amant desconegut li besa els braços, li aparta els cabells, suaument, i li acaricia el coll.

* * *

El carrer comença a desposseir-se de la solitud de la nit, regnada pels llums nadalencs.
Una noia de cabells llargs topa amb el senyor de la gorra, que caminava en direcció
oposada i, com ella, amb la mirada baixa. Té son, ha dormit poc i amb malsons, que ja
ha oblidat. Fa dues setmanes que va enviar la foto i encara no ha rebut resposta. Fa
dues setmanes que treballa a la galeria i no li desagrada; és qüestió d’acostumar-s’hi.
Passen dos skaters; quines hores són aquestes de patinar? Una furgoneta els barra el
pas; dos nois descarreguen caixes de carn congelada. Potser valdria més que se’n tor-
nés al llit i provés de dormir una mica. Encara és aviat i fa fred aquí fora.

Els peus del balancí, els seus
peus i els barrots del balcó són
els únics detalls que sortien a
la foto
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—Que vols agafar una pulmonia o què?
Merda!, s’ha adormit i arribarà tard a la feina.
—Ah!, mira, una carta per tu. —La Lídia li dóna el sobre blanc, sense remitent, però amb
el timbrat francès.— Fes el que vulguis, però jo entro, que em congelo.
No obre el sobre de seguida i prefereix apartar la mirada uns moments: ja no hi ha
pressa. Un repartidor de pizzes aparca a la vorera del davant. És la resposta d’en Jean,
esclar. La veïna del tercer treu el cap pel balc—És d’en Jean? 
Sí, és d’en Jean, li diu, i també que el sobre va arribar tard, fora de termini. No han
pogut incloure la foto.
—Merda! Però, com pot ser? Si ho vas enviar...
Però diu que li ha agradat la foto (Se n’hauria d’alegrar?, rumia).
—Quina llàstima! Amb la feina que vas tenir… Era la de les sabates, no?
Assenteix (menteix). En realitat en va enviar una altra, la que va fer l’endemà, el seu
primer dia de feina. La va tirar d’aquí estant. Els peus del balancí, els seus peus i els
barrots del balcó són els únics detalls que sortien a la foto.

El repartidor de pizzes engega la moto i surt esperitat. Quasi atropella la vella de la
jaqueta verda, que camina amb el cap cot. S’aixeca del balancí: és hora d’anar a tre-
ballar, si no vol que l’acomiadin. Encara que potser ja és massa tard, pensa ara la Sara.
ó i uns moments després el noi de la gorra vermella empeny la porta amb la pizza a
l’altra mà. Encén un camel. Es balanceja.

< <

      



ales s’emporten la vida / presons
t’ofereixen claror

,‘llà crida un cos.

amb esperons que tornegen l’argent del temps.
amb la rara llet de l’amor. pels molls
los vits

que ja no et permeten escriure

i —grosses anques i gropes blanques— i.

l’espera la peülla5

Com el ritme dels mesos de la sang,
esdevindrem un espill visible pertot.

i el més foll dels retorns (mirall)
: la dictadura...

< <
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ESPERÓ
> Joan Todó
joan_tdo@hotmail.com 
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El cor engegat 
motor d’herència
essència fèrtil
descendència
pel moviment 
continu que dóna corda 
les hores arria 
i corre el sexe 
que fa via.

I a l’espera…

el cicle de la mort atura 
la consciència,
òrfena de temps.

< <

AINALAR
> Ester Xargay
hacmorxargay@worldonline.es

      


