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Narrativa
Si no ho dic, rebente
Xavier Aliaga
Premi de narrativa Vila de Lloseta
Moll. Palma, 2006
La música de les
constel·lacions
Rafel Crespí
Premi de narrativa Vila de Lloseta
Moll. Palma, 2006

Anna Tomàs

Xavier Aliaga (Ma-
drid, 1970), llicenci-
at en filologia catala-

na i col·laborador de diver-
sos mitjans de comunicació,
debuta en el gènere no-
vel·lístic amb una sàtira fe-
rotge de la societat valenci-
ana i les seves classes diri-
gents. A través dels dietaris
dels seus dos protagonistes,
Si no ho dic, rebente revela
la història de la Paula i el
Sergi, una parella de valen-
cians de trenta-pocs anys
que viuen sota una idèntica
pressió tant la seva vida par-
ticular com l’evolució de la
societat a la qual pertanyen.
Paula, la portaveu de l’opo-
sició al seu poble, carrega el
pes d’una vocació literària a
la qual no va donar continu-
ïtat i d’una carrera política
que va ser incipient però
que passa per hores baixes.
Sergi és professor de valen-
cià en un institut de secun-
dària i aguanta com pot l’es-
fondrament del sistema
educatiu públic, amb alum-
nes incontrolables, pares
despreocupats i normatives

Crítica

delirants. Dues veus, dues
vides sotmeses a una in-
tranquil·la mediocritat, du-
es visions de la profunda
corrupció que domina les
esferes polítiques, finance-
res i periodístiques del País
Valencià i de bona part dels
territoris autonòmics.

Actual responsable de
premsa del grup parlamen-
tari d’Esquerra Unida - l’En-
tesa a les Corts Valencianes,
Aliaga empra una esplèndi-
da mala llet, un nervi narra-
tiu de gran vivesa i una
prosa contundent per de-
nunciar un seguit d’infàmi-
es (especulació urbanística,
degradació cultural i cobdí-
cia sense fre) que, desgraci-
adament, no fan més que
agreujar-se.

Compartintpremi amb aquest
brillant debut literari, tro-
bem la segona novel·la de
Rafel Crespí (Mallorca,
1961), professor de llengua i
literatura catalanes i colum-
nista del Diari de Balears. La
música de les constel·lacions
és un exercici de construcció
narrativa i psicològica que
ens endinsa en les vicissituds
d’una nissaga familiar mar-
cada pels secrets i una obs-
cura relació de vassallatge.
Minuciosament ordida com
un mosaic que es va comple-
tant sota el guiatge de les
dues dones que la narren en
primerapersona,a lanovel·la
li manca capacitat d’ evoca-
ció i una tensió narrativa
més treballada. Tot i així, el
llibre assegura una lectura
plàcida i satisfactòria.

Narrativa
Los irlandeses
Rodolfo Walsh
Pròleg de Ricardo Piglia
El Aleph. Barcelona, 2007

Óscar Carreño

El 25 de març del
1977 l’escriptor i
periodista argentí
Rodolfo Walsh és

encerclat a Buenos Aires
per un comandament de
l’exèrcit que pretén captu-
rar-lo. Després d’un tiroteig,
se l’emporten malferit a la
infausta ESMA. El dia
abans, havia escrit Carta
abierta a la Junta Militar,
denúncia de les atrocitats
comeses pel poder dictato-
rial dels militars, i, en pa-
raules de García Márquez,
un dels cims periodístics del
segle XX. El nom de Rodolfo
Walsh s’afegiria a les llistes
de desapareguts durant la
dictadura de Videla.

L’oblit ha soterrat l’obra
d’aquest argentí que va
agermanar les lletres i
l’acció, la teoria política i
l’activitat revolucionària. Al
nostre país, el lector atent
només recordarà els mera-

vellosos relats policíacs de
Variaciones en rojo (2001),
protagonitzats pel corrector
d’impremta Daniel Hernán-
dez i pel comissari Jiménez;
però entre la seva obra des-
taquen les novel·les ¿Quién
mató a Rosendo? (1969) i,
especialment, Operación
Masacre (1957), mostra
precoç de reconstrucció pe-
riodística novel·lada –forma
de construcció narrativa
que anys després seria pa-
tentada pel New Journalist
nord-americà– que s’avan-
ça vuit anys a A sang freda,
de Truman Capote.

Ara ens arriba ‘Los irlandeses’,
un recull de narracions es-
crites durant les darreries
dels 60 i principis dels anys
70 del segle passat. Els tres
relats estan cohesionats per
un espai comú: un internat
per a alumnes d’origen ir-
landès; i per uns personat-
ges que, encapçalats per la
figura allargassada del Gato,
es reparteixen el protago-
nisme. D’arrel autobiogrà-
fic, tanmateix, es configura
un discurs de doble signifi-
cació: l’externa, que narra el
tarannà d’un grup d’adoles-
cents en l’espai advers d’un
internat, i ho fa en clau de

text iniciàtic, i una altra
d’interna i al·legòrica, en
què la reclusió dels joves i la
violència que els envolta són
metàfora del règim totalita-
ri que sacseja la societat ar-
gentina de l’època –metàfo-
ra de l’espai tancat que
amaga la repressió del
poder absolut, utilitzada per
Cortázar a Casa tomada i
per José Donoso a Casa de
Campo.

Si bé les tres narracions
assoleixen un gran nivell,
gràcies a la prosa encisado-
ra i subjugant, carregada
d’èpica i de to bíblic, com
afirma Piglia al seu magní-
fic pròleg, el titulat Un os-
curo día de justicia, que
tanca el recull, enlaira
Walsh al grau de mestre del
gènere, per la força metafò-
rica del text i la tensió dra-
màtica concentrada en els
joves interns (el poble com
són batejats pel narrador)
que esperen l’arribada re-
demptora del personatge
anomenat Malcolm.

Els relats de Walsh són
una mostra de literatura
reeixida per la pluralitat de
significacions que proposa
i per les possibilitats inter-
pretatives que atorga al
lector.

Internat i dictadura

Aduesveus

Xavier Aliaga va néixer a Madrid el 1970. SP

Poesia
Gengapuram
30 poemes
Emili Bou
Emboscall. Vic, 2006

Xènia Dyakonova

Un actor deia que la fe-
licitat era una mane-
ra de viatjar. El viat-

ge, com a tema literari, ha
existit sempre, però el que

canvia és el motiu del viatge.
Els romàntics viatjaven per
trencar la rutina, a la recer-
ca de l’exotisme, o amb la in-
tenció de dissipar l’angoixa
existencial; viatjaven per en-
riquir la seva imaginació. Al-
guns, com lord Byron, ana-
ven a un altre país per de-
fensar-lo. L’home modern,
massa realista, ja no lluita
per la independència d’un
Estat que no és el seu, però
sí que de vegades se solida-
ritza amb una cultura total-

ment diferent de la seva. A
més, igual que abans, no es
limita a viure-ho en privat
sinó que desitja compartir
l’experiència amb la gent
que l’envolta, i per assolir
aquest objectiu se serveix
del llenguatge poètic.

Emili Bou, autor de tres poe-
maris, en el darrer que ha
publicat parla d’un viatge a
l’Índia. Al llarg de tots els po-
emes que constitueixen el
llibre descriu les seves im-

pressions de la natura sal-
vatge i la població local, sub-
mergida en la misèria. Ex-
pressa les emocions que
s’apoderen d’un estranger
que ve d’una altra civilitza-
ció, d’un espectador occi-
dental que no està acostu-
mat a veure nens famèlics
més que per la televisió i, de
cop i volta, se’n troba envol-
tat. Tal com Bou mateix con-
fessa a la contracoberta del
llibre, el motiu primordial
del seu viatge era conèixer

l’acció solidària de l’Associa-
ció per a l’Ajut del Sud de
l’Índia a Barcelona. Per tant,
els versos que parlen del que
ha vist i sentit al poble indi
Gengapuram i altres pobles
de la zona estan vinculats a
una causa i tenen un rere-
fons polític i social impor-
tant. Tant és així, que podrí-
em dir que el valor estricta-
ment artístic d’aquesta
poesia no té tanta impor-
tància com totes les cir-
cumstàncies extraliteràries

que l’envolten. Els versos de
Bou són absolutament sen-
zills, despullats de tota
mena d’artifici, enunciatius
i descriptius. Les poques
imatges que s’hi troben són
sempre entenedores i el que
fan és il·lustrar un determi-
nat estat d’ànim del jo. Una
manera de contribuir soli-
dàriament amb la gent que
viu a l’Índia. Una manera de
contribuir-hi amb paraules
que, si estan ben triades,
valen més que els diners.

Al sud de l’Índia

Rodolfo Walsh. SP

Tambors
de guerra

Alan Furst. A. MORANTE / EFE

Narrativa
El corresponsal
Alan Furst
Traducció d’Alexandre Gombau
Columna. Barcelona, 2006

Joan Agut

Alan Furst és un es-
criptor nord-americà
que ha publicat mitja

dotzena de novel·les. El New
York Times defineix l’autor
com el millor escriptor de
novel·les d’espionatge i el
considera hereu literari de
John Le Carre i Graham
Greene. El corresponsal és la
seva primera obra traduïda
al català. L’obra mostra les
activitats d’un grup d’exiliats
italians refugiats a París que
publiquen el diari antifeixis-
ta clandestí Liberazione. El
grup, encapçalat per Carlo
Weisz, és perseguit pels ser-
veis secrets de Mussolini,
que arriben a assassinar el
director del diari. A partir
d’aquest fet, s’inicia una
guerra sorda entre els anti-
feixistes i els agents del dic-
tador italià amb la interven-
ció de la Sûreté francesa i els
serveis secrets britànics.

Carlo Weisz, com a perio-
dista de l’agència Reuter, vi-
atja al front de l’Ebre, on co-
neixerà la derrota republi-
cana. Els fets transcorren
entre el desembre del 1938
i el juliol del 1939, pocs
mesos abans que esclati la
Segona Guerra Mundial. El
corresponsal és una
novel·la discreta, amb una
estructura desballestada,
amb salts d’escenari cons-
tants. No hem sabut veure
el parentiu literari amb Le
Carre i Greene, la veritat.

Militars patrullant per Buenos Aires el 1976. ARXIU


