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Si un periodista et 
fa per escrit una 
pregunta i la res-
posta resulta ser 
un petit assaig de 
15 pàgines, vol dir 
dues coses: que la 

novel·lista és incontinent i que el te-
ma li és important. La primera pre-
missa, Elsa Ferrante ja l’havia contes-
tada amb la pròpia obra, sobretot 
amb la tetralogia que li ha donat fama 
–disponible en català a La Campana– 
i que sens dubte és una empresa ex-
cessiva, gastant quatre volums per 
explicar el que es podia dir amb no-
més un. Tanmateix, Ferrante és una 
escriptora d’una gran potència, se-
ductora, que acaba enamorant amb la 
seva història i crea una necessitat de 
seguir indagant en la vida de les du-
es amigues que plantegen un dilema 

Elena Ferrante 
davant el mirall  
del conflicte
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PERFIL clàssic. Em refereixo al fet de roman-
dre l’una entre les arrels napolitanes, 
la pressió brutal del barri i l’atavisme, 
i l’altra, la intel·lectual que se’n va i hi 
torna, més o menys triomfant, només 
per descobrir que la fugida és impos-
sible i que n’és tan presonera, del bar-
ri de l’atavisme, com l’amiga. En 
aquest sentit, el quart volum és el més 
reeixit de tota la saga. 

Perquè precisament aquest tema, 
la fugida impossible, és el que mou 
les reflexions del volum que ara ana-
litzem, un llibre estrany perquè 
aporta una indagació sobre el tema 
bàsic de l’autora, en el seu diàleg amb 
els periodistes. És sabut que Elena 
Ferrante amaga la seva identitat, pe-
rò no pot amagar el seu conflicte. I 
aquest és el punt interessant del lli-
bre que comentem, en què el conflic-
te es resol en dos punts: la mare i la 
ciutat. Això és molt atractiu. No sé 
fins a quin punt el component napo-
lità influeix en aquesta relació torça-
da entre la mare i la filla, però no hi ha 
dubte que la relació és torturada i 
torturadora. És una relació dolorosa. 
L’autora ho il·lustra fins i tot amb 
llargues pàgines descartades de les 
novel·les –que a vegades han estat re-
cuperades–, on es burxa en uns sen-
timents malaltissos, que fan emma-
laltir, que es perllonguen al voltant 
com una pesta, que ho contaminen 
tot. I ella va i ho explica com si res! 

Una ciutat que embruixa 
La segona premissa, més directa-
ment relacionada amb la fugida, és la 
ciutat de Nàpols, al sud d’Itàlia. Nà-
pols, de la qual diu que no te’n pots 
alliberar amb facilitat, com si la ciutat 
tingués un poder superior al de pro-
porcionar ambient i paisatge. Curio-
sament atorga al “dialecte” –diu ella– 
un paper molt secundari: no està par-

lant de llengua, sinó de persones, de 
relacions personals. La frantumaglia, 
el títol del llibre, tan misteriós, és no 
obstant això una paraula napolitana 
que descriu un estat d’ànim entre ma-
lenconiós i rabiüt que s’apoderava de 
la mare en alguns moments. Tot ho 
presideix una mena de passat que cal 
escatir o remenar per establir un 
equilibri que és impossible i que Fer-
rante creu que només podrà imposar 
a través de l’escriptura. 

Tercera derivada, per tant, 
d’aquest embolic que podríem qua-
lificar de traumatitzat: la reflexió so-
bre l’escriptura, sobre el poder i el pa-
per de l’escriptura en la construcció 
del personatge i de la persona que es-
criu. Aquí apareixen temes de més, 
entre els quals la política –com ara la 
figura de Silvio Berlusconi–, que aca-
bem percebent com un embolcall ar-
tificial i sobrer, perquè el que compta 
és allò que hi ha per sota, el conflicte 
emocional no resolt. És un llibre vi-
vencial, no pas intel·lectual. Un llibre 
excessiu, en alguns moments insu-
portable i en alguns moments fasci-
nant, plantejat per l’editora com un 
rasclet per aprofitar la sobtada fama 
de l’autora. És més fàcil d’entendre, el 
llibre, si s’ha llegit algun dels quatre 
volums de la història de les dues ami-
gues. Una operació gens costosa, per-
què Ferrante bascula per aquesta fi-
na línia que separa la literatura popu-
lar de la seriosa, l’escriptura molt co-
mercial de la que seriosament es 
proposa descobrir algun viarany de 
l’experiència humana, partint sem-
pre de les pròpies ferides, que pel que 
es veu són moltes i profundes.✒
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Per fi un llibre on 
la pruïja per la 
forma ens recon-
cilia amb la con-
vicció primera 
que la poesia no 
és un art que va 

néixer abans-d’ahir, i que abans de 
posar-s’hi val la pena inspeccionar 
què s’ha fet, i què s’ha fet bé. I amb 
una mica de competència i de ta-
lent, confegir poemes que, pel que 
fa a la formalització de les experièn-
cies que s’hi consignen, no facin pa-
tir. El resultat fa revigoritzar, ate-
sa la laxitud i manca de tremp que 
presenten massa mostres de llibres 
de versos en l’actualitat. Això ho 
aconsegueix Josep Domènech Pon-
satí, conscient de l’ofici artesanal 
que toca, amb escreix, i no és la pri-

El mico biògraf
mera vegada. Ja li coneixíem Apro-
piacions degudes & cia (Edicions 62, 
2007) i El càcol (Edicions 62, 2015), 
que va merèixer justament el premi 
Vila de Sant Cugat a Gabriel Ferra-
ter. És bo de trobar poesia on com-
parteixen taula parada amb l’autor 
Carner i Góngora, Auden i Guerau, 
Mallarmé i els germans Joan Ferra-
té i Gabriel Ferrater. El que 
succeeix amb Domènech 
Ponsatí, poeta barroc 
però també molt mo-
dern, és el que deia 
Ferrater de Carner, 
que són poetes intra-
duïbles, perquè l’es-
sència del seu joc es 
basa en la llengua. En 
el pitjor dels casos, i tro-
bant un traductor hàbil, 

creació literària, i en qualsevol àm-
bit de la vida, és ja, de fet, tot un pro-
grama ètic. Si a això hi afegim la iro-
nia com a eina esmolada per realit-
zar una higiene contundent i lúcida 
amb aquest “jo líric” que es passeja 
pels poemes en forma de ninot, ja 
tindrem plantejada l’obra que ens 
ocupa. Llavina observa encara un as-
pecte interessant: “Són els versos 
d’un voyeur gairebé foll”. Efectiva-
ment, aquest voyeurisme s’aplica a la 
realitat i també a la literatura, i ar-
mat d’un bagatge considerable, el 
poeta fa passar pel seu sedàs de ver-
sificació impecable tot allò que con-
sidera traslladable al paper. En el seu 
Pròleg, exhilarant, ja ensenya les car-
tes, que reblarà en l’Epíleg: “[...] 
aquest mico / que ens va biografiant 
(sic: ho / diu l’original) la moral”.✒
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es pot intentar una transcreació, co-
sa sovint possible però no sempre 
desitjable. Tanmateix, la gràcia de 
les rimes consonants a partir de 
mots partits sil·làbicament és quel-
com irreproduïble. 

Ho explica molt diàfanament Jor-
di Llavina en el seu pròleg. A repel de 
la dita nostrada “bufar i fer ampo-

lles” (per designar quelcom que 
no costa gens de fer), Llavi-

na ens fa l’analogia entre 
fer poemes i “bufar i fer 

ampolles”, que és un 
ofici molt complicat, 
si es vol fer bé. Parla 
de perfecció i de belle-
sa. I parla, citant Do-

mènech, de la justa es-
criptura. Efectivament, 

tenir cura de la forma, en la 
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