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“La vista ens
condiciona
per a tot”
P. J. Armengou • @pjarmengou

Halfon presenta a Sabadell
el llibre ‘El trabajo de los ojos’
El nou llibre de l’argentina Mercedes Halfon, El trabajo de los ojos,
es llegeix en un pestanyeig. Els
seus capítols curts, senzills i directes són com un parpelleig poètic,
tot i que escrit en prosa. El llibre,
que la mateixa autora va presentar a la botiga LibreRío de la Plata
de Sabadell el dimarts passat, parla de la mirada. I concretament de
la mirada de l’autora, marcada per
un defecte de la vista que ha influenciat Mercedes Halfon en el seu
caràcter i en la seva manera de mirar el món.
“El llibre és una autoficció. Parla en gran manera de la meva experiència, però no tot és biogràfic”, explica Halfon. L’autora té
estrabisme, és a dir, la desviació
de l’alineament d’un ull en relació
amb l’altre. Aquest fet li ha produït problemes de visió durant molts
anys i l’ha obligada a portar ulleres
des de ben petita. “No és un problema gaire gran, però per a mi era
un gran tabú. Un tema del qual no
m’agradava parlar”, confessa.

La idea de parlar del seu estrabisme va sorgir en un cicle de lectura al qual van convidar-la, i que
girava al voltant d’explicar quelcom íntim i privat. “Em vaig adonar que em costava molt parlar d’aquest tema. Però també de
com m’havia arribat a marcar el fet
de tenir estrabisme. Al final, la vista ens condiciona per a tot”.
Halfon indica que aquesta peculiaritat als ulls la va modelar
en gran manera: des d’inclinar-la
més a la lectura des de ben petita, a ser dispersa en el caràcter, o
procurar mirar sempre més enllà.
Amb una mirada única, diferent i
molt personal.
Visió i mirada
Mercedes Halfon, que és poetessa i periodista de diversos mitjans
a l’Argentina, no es limita, doncs,
a parlar d’ulls. O d’oculistes. O de
problemes de visió. Escriu, sobretot, de la manera de veure la vida. I
reflexiona sobre com el cos acaba
deixant empremta en l’ànima.

L’escriptora i periodista argentina Mercedes Halfon, fotografiada la setmana passada a Sabadell / LLUIS FRANCO

NISSAN MICRA

CONDUCE LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE

SANTI ENRIQUE

Carrer Bernat Metge, 160 - 08205 – Sabadell – Barcelona - Tel. 93 720 52 81

Consumo mixto WLTP: 6,1 l/100 km (NEDCB/T: 5,3 l/100 km). Emisiones CO2 WLTP: 139 g/km (NEDCB/T: 119 g/km).

www.santienrique.com

