KARINA MUNDO, autora deis linóleums que ¡Ilustren aquests FttUs,
nasqué a Cassá de la Selva l'any 1968. Va iníciar-se en la pintura al taller
de Josep Lloverás, al seu poblé natal. Va continuar els seus estudis amb els
pintors Mercé Huerta, Montserrat Costa i Joaquim Corominas al Centre
Cultural La Mercé de Girona. on també ha realitzat una exposició
individual. Ha participat en exposicions col-lectives a Franca i a Giroi\a.

gracies ais canvis preñen un sentit mes ambigú en la versió de 1998.
A «Mestre d'obres», en canvi, hi ha poques variacions entre les dues
versions: substitueix «medeix», la forn\a mes usual pero no
acceptada, peí «amida», la forma normativa. La versió mes recent
de «Simettia» presenta les maieixes idees, pero está totalment
remodelada, ha canviat completament la disposició deis versos. No
hi ha cap duhte que si el Uibre ha tardat quatre anys a aparéixer és
perqué l'autor exigeix una gran perfecció ais seus textos, cosa que el
lector aprecia immediatament i —no cal dir— agraeíx.

Jordi Cornelia Detrell

LA IDENTITAT
FETA MIQUES

Del primer bloc de recull sobresurt «Camí del mar», on, a
través d'una serie de quatre joves aparentmenc diferenciats,
assistim a un enlairament físic i anímic progressiu —del vianant
al ciclista, del ciclista al genet i del genet a l'aviador— que fa
reviure, per capriciosa associació d'idees, el paroxisme de la
¡auzeta de la bellíssima can^ó de Bemart de Ventadom.
El segon bloc narratiu és, en conjunt, mes engrescador que el
primer. A «El conillet d'lndies», «La piga» i «Baixant les escales
del somni» hom s'adona de l'especial cura que l'autor raciona per
a l'execució técnica deis fináis, a fi de conciliar imprevisibilitat i
ineluctabilitat. L'últim treball d'aquest segon bloc, «El captiu»,
escrit a la manera d'un dietari, és la pe^a mes atractiva i la mes
extensa de tot el Uibre; entrats a Tacabament, la immortalitat i
Tetem retom surten del rehost deis vells temes per denunciar, no
sense por, l'opressió de sentinelles disfressats d'interrogants.

Josep Hernández Tresserras
ViceníPAGESjORDÁ.
En companyia de l'altre.
Premi Documenta 1998.
Edicions62. Barcelona, 1999,139 pagines.
EsTRUCTURAT EN DOS BLOCS dc cLnc contes distribuíts a
banda i banda d'un intermedi de dotze composicions breus
denominades miniatures, i pulcrament emmarcat amb
una introducció i un epíleg, el recull contístic que ens
ofereix l'autor d'EI món d'Horaci i de Carca a la reina
d'Anglaierra fondeja en el tema de la desintegració de la
unitat del jo i les seves diverses manifestacions, des del
desdoblament o la consciéncia de l'alteritat al
transfuguisme i la transmigració en vida dins un altre eos.
D'en^á de la célebre declaració «je est un autre» de
Rimbaud, l'alteritat i els seus múltiples tractaments han
estat un deis moiius estel-lars de la literatura
contemporánia d'arreu, i de retop l'anomenada negative
capability, anunciada per Keats i explicada per Ferraier com
"la facultat de renunciar a formar un tot personal
comprensible, i de donar-se amb passió a la Icxalitat, a les
particularitats del món». Pagés, a l'epíleg «No estem sois»,
retreu figures representa!Ivés de la crisi d'identitat del jo
com Poe, Pessoa, Maupassant i Borges. Pero no cal sortir
de casa: en la literatura catalana del Vint comptem amb
prou autors que es fan ressó del mateix fenomen (Foix,
Rodoreda, Ferrater, Paiau i Fabre).
«La creació de l'escriptura», el conté que serveix
d'introducció a En companyia de l'altre, narra la rivalitat
entre tres castes que conviuen en una mateixa
comunitat: les itáliques, les romanes i les egípcies, que
esdevindran, soca el dictamen d'Atena, tres tipus de
lletra: la cursiva, la rodona i la negreta.
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