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distancia del record, siguí historie o viscut, en un excrcici
d'iiiteriorització motivat pcl coniproiiiís cxistencial. Una
gavina, cot volant ran de platia, ens podria llanibrcgar i,
mig desdenyosa mig commoguda, cridar-nos que «Soni
niés mar incerta que no pas cerra fcnnaf. Aquesta certcsa
de la inccrtesa, aquesta simbologia de pertlls i vjrtuts universals que tan bé congenia anib un to ben incimista, es
deu copsar quan s'ha caniinat, quau s"ha volat, quan s'han
abastat un cúniul d'experiencies literaries i vitáis que sens
dubte l'autora ha viscuc.
Esponclla, la gavina, niostra un cop niés un nión interior ric i una gran capacitat d'expressar que declina els
experimentalismes gratuics, sense encortolligaments i amb
una colla de mots que ens acosten a la poesia de Miquel
Martí i Pol, que precisanient és qui prologa l'obra. Segons
el poeta de Roda, enniig de l'habil aíternanta de les
seqüéncies temperáis hi ha cdos components que constitucixen la trama i Tordit deis poemes d'Esponella: sentiment i scnsibilitat*. I deu ser vericat, perqué dcsprés de tres,
quatre o niés lecturcs la sensació final és sempre la de la
creeni,-a cega en l'amor com a guarimenc, referent tant ais
ésser hunians com en les coses mes pctites.

Guillem Molla
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Amb el seu últim Ilibre, Jordi Arbonés -que, com a ell li
agrada destacar, ha estat cuiner abans que cscriptor- ha trobat els ingi-edients per escriure una novel-la de primera fila.
amb la qual l'any passat va guanyar el premi Carlemany.
Aquest guardó se li va concedir pels volts de Tonze de
setenibre, per la qual cosa (toes sabcni per que) l'aparició de
la novcMa va teiiir iiioU menys ressó infoniiatiu a les nostres
comarques que el que es mereix el fet que un deis grans
escriptors gironins hagi guanyat el Carlemany. De totes
maneres, Arboncs és deis queja s'ha guanyat a pols la consi-

deraciü deis lectors i, per tant, confio que aquest scu Uibre
ringui un bon éxit de vendes, perqué molts deis qui han Uegit alguna de les seves obres, de les quals rccoiiiano vivament
Via¡f;c íT ¡'Empordá i L'íifiulh de piala/p saben que faran bé de
seguir la seva trajectória. En aquesta darrera obra, que val a
dir que no té res a veure amb moviments sisniics, tal com
ens imaginem quan algú anoniena l'escala de Richter. destaca una veu literaria malenconiosa i desenganyada que transnret i suggereix una colla de pensanients i sensacions que
noniés poden ser escrits per un autor de gran sensibihtat.
Albora, pero, els seguidors de NIF retrobaran una de les
grai]s virtuts d'aqucst escriptor: la capacitat que té d'introduir
en les seves ficcions imatges i comentaris carregacs d'enginy i
sovinc de somegueria, o si voleu, de mala Uet, Pensó, per
exemplc, en per qué un personatge ha de deixar la feina de
mesera: «no podia anar a Tescola perqué des que s'havia eslíavissat un terraplé. passava el dia apuntalant la casa»; o somric
en recordar, i aixó cridara Tatenció deis qui sapiguen de les
poques sorüdcs professionals de qui estudia UengLia, el personatge que treballa d'('íii,'f'íJ}'tT iifi^^Hsíic i no dona l'abast de
tanta feina que li suit. Una altra de les grans virtuts del Ilibre
és la seva gran quaÜtat Ungüísdca, gracies a la qual s'inscriu
de pie dret en la tristament no gaire llarga llista d'escriptors
que dominen alió que s'ha anomenat el geni de la llengua.
Fins aquí he comentat quines son les arts d'Arbonés, ara
toca veure en quin escenari les mostra. La historia s'emmarca en un barri de la periferia d'una gran ciutat, cu qué corre
el mmor que s'acosta una demolició general. Un deis edificis
atcctats és el que coniparteixcn els llogatcrs d'un propietari
anomenat Richter. que vol farcir-se les butxaques gracies a
l'especulació inwiiobiliária. Davant la perspecriva d'un canvi
de vida imminetit, els veVns de l'escaJa del senyor Kichter
desfilen davant els ulls del lector i mostren les seves marcades
peculiaritats. El que tots teñen en coniú és que van curts de
diners, d'afecte, de sahit, d'auims i d'expectarives de tutur.
En part per aixo, aquests veiiis son uns espléndids tabritants
de llcgcndes urbancs i constnictorí d'un edifici vital que és
poc ambiciós, pero que els ser\'eix de refiígi, cosa que entenen quan veuen el terratremoi deis fets que els cau a sobre.

Josep Agustí

