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jiiLii iiü íiirL'iii. pero també pcl que tciii L-ad^i día i .unb un
únic punt d'arribada, les llunyancs tombts.
Tot i que les diferencies son notables, .inibdós Ilibres
responen a un objectiu coniú: onn intcnt de rcprendrc /
paraules ja perdudes del passat i el presesit». L'amor, el pes
deis records, Tiiiexorable pas del teinps i les marques que
aquesc deixa sóii temes universals de la poesia i, com a tais,
amb veu propia, cls tracta cambé Susanna Rafart.
Només eus resta desitjar, dnvant la scnsibilitat depurada
i la delicada técnica amb qué ho fa, que les «pagines gi'o^es
encara per cscriure» esdevinguin bcn aviat Ilegibles.
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Lluís Lucero
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189 pagines

Naixement deis fantasmes
Els contes d'Áiigel Hurgas es iiiouen entre el costuniisme i
la irrealitat; els seus personatges son i no son a la vegada, i
niai és evidenc qiiins ens están explicant una fantasía aMucinada, quins relaten una experiencia que ja no és d'aquest
món o quins. afectats per algún trastorn. son incapa^os
d'explicar colierentment la realitat. La mort, rabséncia i la
desaparició no son sensacions facils de suggerir en un Ilibre.
pero Ángel Burgas, amb una exbibició impressionant de
recursos narratius, aconsegueix transmeti-e-les quasi sempre.
A cada un deis contes s'assaja una via diferent per atrapar, desconcertar i fcr reflexionar ci lector sobre el que ha
llegit; es fragmenten diverses liistóncs i s'organitzen en un
coiia^íic -Pmcessó o Llitrés-, es fusiona la descripció costuniista
ajnb el simbolisme rcligiós -/fí/í'nr-, s'altcrcn les relacions
entre el present, el passat i el flitur de la narració --^íjiífídiidor o PiíJdl- o simplement s'insereixcn parügrafs desconcertants que dcixen en suspens tot el significat del conté, com

a Acicit. En algunes de les narracions, el lector es troba amb
una successió de fragments amb certa independencia que
teñen la seva propia cárrega sigiiificativa mes enllá de la seva
flinció dins el conté. En aquests dos casos, cal dcixar-se
endur per les al'lusions i el contingut iniplícit de la narració,
i intentar reconstiiiir, si es vol, un senrit global. Pero a Adcu
també hi ha comes d'estnictura niés tradicional —com Fon
Club, Exliibiliotí o Pcrfomuiticc- que en comptes de sorprendre per rcstmcmra convencen per la densitat del contingut
i el to niés aviat hizarro. Només n'lii ha un parell que no
arriben a Taltura deis altres. Star i Camp de hatalh, que mostren una influencia massa obvia deis (hrilkrs de serie 13.
líurgas aconsegueix que el lector es confongui
monientaniament, que no vegi clara la realitat o la irrealitat
de la narració i que es desdibuixi Texisténcia deis personatges. Que se submergcixi. dones, en uns llimbs narratius. 1
aquesta atracció el Ilihre l'exerceix en el seu conjunt, perqué cada un deis contes ens presenta noves maneres
d'observar la relació entre la vida i la mort, fins al punt que
el lector, un cop acabat el Ilibre, es pregunta si no és ell
mateix que está en vies de transformar~se en fantasma.
El recull s'inicia amb la Resiincfció deis zonihivf, i s'acaba
amb Papocalipsi ó'Adcii. Entremig, hi ha peces exceMents,
com Exhihiiion. que tracta sobre la cransforniació de la
mort en objecte artistic postinodeni, Dcaili (dad), en el qual
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Tart de la ficció pcmiet el pas de rosca mes liictuós, perqué
el matcix autor del conté JLiga literariament amb la seva
mort, o Pcrf'omiaticc, en el qual un grup de superv'ivencs
recreen mútuament les seves cragédies no superades.
Aden tracta amb proíünditat el tema de la mort i no ho
fa exclusivament des de la perspectiva deis vius, tal com és
habitual en la literatura realista, sino que va mes enlla —al niés
enllá-, i sovint son els matebíos morts els que ens expliquen
les reaccions deis vius. Aixó fa que aquest llibre no segueixi
els models habituáis de la contística catalana actual, i con6nna
la qualitat narrativa d'un autor que amb Show, el seu primer
recull, ja havia demostrat que tenia coses a dir. ELs personatges d'Adaí han agafat rúlrim trem, i han deixat lluny belles
passions i iMusions falses per vics que desconeixicn. I el
millor de tot és que el lector, si es deixa portar pels contes
d'aquest llibre, ben segur que sentirá passar aquest tren.

Jordi Cornelia Detrelí
Consolidado
Des d'aquestes pagines, s'ha saludat el debut del figuerenc
Ángel Burgas {Show, Proa, 2tX)()). Aden és el seu assentament,
perqué el premi Mercé Rodoreda, atorgat per Oninium
Cultural, implica Tingres dins la niignida pacum deis autorí
catalans i també l'exigencia d'uns niínims de qualitat.
Fonnen aquest volum quinze relati que giren al voltant
de la mort, amb personatges al límit o que, reblant el clau, en
tomen. L'inici és prometedor. Burgas adopta una namiñvitaC
que combina els cleinents reals (dades históriques i geografiques) i el fantástic, desenvolupada a casa nostra per autors
com Calders o Pedrolo. Així, a Rcxnrrccció apareixen els cadavers de la historia i a Fntiittsmcs es capbussa a la memoria
d'Auchswicz (destí de tonr-operatorsT) des de la mirada d'un
supervivent que no és qui es pensa. Els contes posteriors no
segueixen el mateix patró. Entre els róssecs, una certa feixuguesa en l'encaix de les accions -d'altra banda, el 99% deis
iiostres movinients diaris, ho son, d'ensopits— i una abséncia,
calculada, de lírica en el text, mes proper a la prosa despullada
d'una novel-la negra que a un genere, el conté, que beu d'un
decidit esperit poétic. A voltes, sembla que Tautor no s'acabi
de decidir a donar el pas cap a la novcMa, tot i que hauria de
millorar la Bsicitat deis personatges.
Entre la resta de narracions. Bquip és la irónica plasmació de la quotidianitat d'uns terroristes, mes scniblants ais
concursants de "Gran Hemianoo que a una altra cosa. Per-
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foniiaticc mostra un estrany ritu per superar les morts deis fiUs
en un accident. A l'interessant Death (dad), trobem un
recompte d'óbits ñimiliars, combinat amb la dcfunció del
mateix escriptor. Sens dubte, l'obra mes sentida, i on
Tempordanés palpa el molí de Tos de la creativitat, i no
només perqué mostra la seva historia personal i la deis
amics, sino perqué experimenta amb la litenitiira i cerca el
seu efecte mes radical i terapéuric: el d'exorcitzar fantasmes.
Adcu tanca el recull, una trama que gira al voltant de la
desaparició de la vida al planeta, amb manlleus cinematografíes {Amiaj^edon, 12 IUOIUM) i influencies caldersianes
(el nen coprotagonista, vestit de pallasso). Rcfrescant i,
sobretot, contemporani,

Moisés de Pablo
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Si bé es cert que, a hores d'ara, ja no és cap novetat presentar Nuria Esponclla com una poetessa amb ven propia,
tampoc és cap primicia afinnar que el seu poemari, madur
i farcit de vivéncies, ha esdevingut una part importantíssima en la seva creació literaria.
La mirada de la jiarituj {XVII Prcmi de Mocsia Goleta i
Berganti 20fKI del Masnou) continua el dibuix poétic de
les seves obres amb l'ús de la retórica raonada, rica d'imatges i metafores, i de l'eficient i particular léxic de senipre,
un llenguatge que rebutja Tartificiositat i que connecta
amb el món de les emocions.
Sembla ser que la máxima «Poesia és recordar» esdevé
aquí el pal de pallcr que niou els poenics a la seva reflexió
final. Perqué és el record de moments, de pctites impressions, el que origina un frese d'imatges autonomes que formen im tot ben precís, fragmeiits Iligats per la iiiirada
d'una gavina que mira el mar, la térra o Empuñes des de la

