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El Gabriel, un camioner sortit de la 
Casa de la Caritat que recorre l’Eu-
ropa dels 60 i 70 amb el seu flamant 
Pegaso 1065. Té quatre fills que, de 
sobte, deixen de tenir notícies seves: 
Christof a Frankfurt, Christophe a Pa-
rís, Christopher a Londres i Cristòfol 
a Barcelona. Creixen, es coneixen i 
busquen aquest pare a Maletes perdu-
des (Empúries / Salamandra), la pri-
mera novel·la de Jordi Puntí.

–La misteriosa fotografia de la por-
tada del llibre, ¿d’on ha sortit?
–D’internet. És una seqüència de fo-
tomaton amb un home que mira a 
la càmera, se li congela el somriure i 
desapareix, cosa que coincideix amb 
la història del Gabriel. A més, repro-
dueix l’ambient dels 70 que busca-
va: cabells llargs, vestit i corbata.

–Els 70 no tenen gaire encant...
–Els meus records d’infància són 
dels 70. Però més que recuperar 
una època, m’he esforçat per vincu-
lar objectes i memòria, donar sentit 
als objectes que el Gabriel fa desapa-
rèixer de les mudances i regala. Un 
dels motius últims d’aquesta novel-
la és intentar entendre què és ser fill 
únic. Quan no tens germans sovint 
jugues sol, i dónes un sentit a les co-
ses que t’acompanyen.

–¿És fill únic?
–Ho sóc. Els fills únics més d’una ve-
gada es pregunten què farien si tin-
guessin un germà. Els cristòfols del 
llibre descobreixen que tenen ger-
mans. A més han crescut sense pare 
i necessiten omplir aquest buit.

–Totes les famílies converteixen en 
aventures mítiques el seu passat, 
¿oi?
–Els relats familiars sempre embe-
lleixen els fets. El que m’interessa 

Vuit anys després 
d’‘Animals tristos’, Jordi 
Puntí salta a la novel·la 
amb ‘Maletes perdudes’ 
(Empúries / Salamandra)

més és la idea d’aventura. Que el lec-
tor senti empatia amb els personat-
ges i els vulgui acompanyar. D’aquí 
ve la tècnica de la novel·la: volia ex-
plicar un personatge a través de la 
gent que el coneix, com espectadors 
que veuen passar una carrera ciclis-
ta. La mirada fascinada dels fills fa 
que una vida anodina i a la vegada 
inversemblant passi a ser heroica.

–¿Per què ha trigat tant a arribar 
aquesta novel·la?
–Per inseguretat. Per inexperiència. 
Perquè tenia altres coses a fer. I per-
què és un llibre molt complex. Fa fal-
ta molta coordinació per explicar 30 
anys de vida de 30 personatges en 
quatre països.

–¿Què reconeixeran els lectors dels 
seus contes a la novel·la?
–Una mateixa mirada moral. Però 
trobaran més inclinació cap a l’ale-
gria i l’optimisme, cap al plaer d’ex-

plicar històries. Una aposta per l’ins-
tint fabulador, per explicar històri-
es, inventar personatges i donar un 
sentit a les seves vides. El que vull és 
ser llegit, que la gent s’ho passi bé lle-
gint-me. Res de transcendència, o de 
fixar una obra.

–El seu llibre es publica alhora en ca-
talà i traduït al castellà. ¿La de la lite-
ratura catalana traduïda a Espanya 
no és una batalla perduda?
–És més difícil difondre un llibre en 
castellà dos anys després d’haver-se 
publicat en català. Sortir alhora su-
ma. És cert que s’ha de lluitar con-
tra forts prejudicis. Però crec que 
aquest és un llibre universal. Trans-
nacional, millor. H
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«Vull que la 
gent s’ho passi 
bé llegint-me»
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«Un dels motius 
últims de la meva  
novel·la és intentar 
entendre què és 
ser fill únic»

L
a mort de José Luis Gi-
ménez-Frontín el 21 de de-
sembre del 2008 va produ-

ir una profunda commoció en el 
nostre món literari per la quali-
tat de la seva producció poètica, 
narrativa i assagística i per la se-
va contribució decisiva a l’Asso-
ciació Col·legial d’Escriptors de 
Catalunya, que acaba de dedi-
car-li el número 33 dels seus Cu-
adernos de Estudio y Cultura. Poc 
temps abans de morir havia pu-
blicat les seves memòries amb 
el títol Los años contados i ara s’ha 
editat el volum Los días que hemos 
visto, amb alguns dels seus dar-
rers poemes. Als seus mots pre-
liminars podem llegir: «Una de 
las injurias más obvias de la edad es 
la de la presencia de la muerte –ese 
ominoso degoteo anual de supresio-
nes en la agenda de direcciones y te-
léfonos–, prefiguración del propio 
declinar, que es tan inconcebible co-
mo cierto».
 Los días que hemos visto és una 
obra elegíaca, que beu del re-
cord i de l’absència, i hi figuren 

tant poemes ja coneguts com 
d’altres d’inèdits. Entre els pri-
mers, En el desierto claman, que 
clouen aquests versos esplèn-
dids: «Rosas de piedra viva,/ inex-
tinguibles llamas/ en las fosas del ti-
empo,/ los instantes que claman», o 
l’impressionant Zona Cero, poe-
ma que evoca una de les imat-
ges més aterridores dels atemp-
tats de les Torres Bessones de No-
va York: «Como hombrecillos lentos 
que apenas se resisten agitando los 
abrazos agitando las piernas sobre 
el sediento agujero».
 Entre els poemes que ara es 
donen a conèixer, la magnífi-
ca Elegía para Alberto Caeiro, que 
és el primer gran heterònim de 
Fernando Pessoa, on Giménez-
Frontín escriu: «Porque no estoy en 
lucha/ contra mi propia carne,/ que 
es la carne del mundo,/ que es la san-
gre del lobo,/ del cordero y la higue-
ra./ Soy el centro de nada./ Ni la ide-
al medida./ Me abrazaré a mi som-
bra».
 O En el huerto de los olivos, que 
reviu l’escena on s’inicia la Pas-
sió de Jesús i que ens dóna el vers 
del qual sorgeix el títol del re-
cull, quan Jesús s’adreça així als 
seus deixebles: «¡En vuestro largo 
ensueño/ –mi instante demorado–,/ 
los días que habéis visto!».
 Tanca magistralment el vo-
lum l’ambiciós Réquiem de las es-
feras, que José Corredor-Mat-
heos considera «un cant a la vi-
da en el sentit més ampli, vista 
com una suma i un tot». H
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Es publiquen ara 
els últims poemes de 
l’escriptor que va morir 
el desembre del 2008
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33 Juan Cruz.

LLIBRES 3 MEMÒRIES 

Juan Cruz treu a la llum el costat 
obscur de genials escriptors

MERCEDES JANSA
MADRID

Entre les peculiaritats que ador-
nen el periodista, escriptor i exedi-
tor  Juan Cruz (Puerto de la Cruz, 
Tenerife, 1949) hi ha una memòria 
fotogràfica portentosa i una fixació 
per fer llistes de les persones que ha 
d’incloure en un llibre o que ha d’en-
trevistar. Les dues qualitats salten a 
la vista a Egos revueltos. Una memoria 
personal de la vida literaria (Tusquets), 
que va merèixer el 22è premi Comi-
llas d’història, biografia i memòri-
es per la «qualitat» d’un text «capaç 
de recrear el costat més humà, per-
sonal i creatiu» d’autors com Paul 

El periodista ha guanyat 
amb ‘Egos revueltos’ el 
22è premi Comillas 

Bowles, García Márquez,Vargas Llo-
sa, Cortázar, Pamuk, Cela, Umbral o 
Vázquez Montalbán.
 El títol ja diu bastantes coses so-
bre un llibre «de periodista», tal com 
aclareix l’autor. «He mirat d’expli-
car-li a la gent el que li passa a la 
gent», afegeix, «sense rancors» i «sen-
se passar comptes». Quaranta anys 
en el món de les lletres –des d’un cos-
tat o l’altre de la barrera– donen per 
a moltes coses si es manté fresca la 
curiositat, bàsica en l’ofici de perio-
dista.

CURIOSITAT / «Sempre he tingut pels 
creadors una fascinació respectu-
osa com a éssers humans. La curio-
sitat insaciable la vaig adquirir de 
la meva mare. Tots dos escoltàvem 
molt la ràdio i jo mirava de memorit-
zar-ho tot», explica. Una infància de 

nen asmàtic al llit que el va obligar a 
ser imaginatiu per mantenir l’aten-
ció dels altres, va fer molt per elevar 
l’autoestima de l’autor, imprescin-
dible, com es veu al llibre, per aguan-
tar les impetuoses personalitats dels 
escriptors. 
 Rafael Azcona era «molt bona per-
sona»; Vázquez Montalbán, un  «còc-
tel fora de sèrie»; Benedetti i Onetti 
passaven per ser humils però no ho 
eren; Umbral i Cela tenien uns egos 
«descomunals», animats per uns 
amics que els reien les gràcies. Però 
l’ego «total», segons Cruz, és Octavio 
Paz.
 La seva fèrtil memòria li ha servit 
a l’escriptor per recrear fidelment 
moments en què els egos despunten 
–el Nobel a Cela, per exemple– que 
Cruz ha portat al llibre amb «admi-
ració, llibertat i respecte».
 No l’atabala el paper d’«acom- 
panyant» que satisfà les excentrici-
tats d’un altre que li va tocar com a 
editor d’Alfaguara i reconeix que la 
seva personalitat extravertida l’ha 
ajudat. «Jo a l’edat mitjana hauria si-
gut la Celestina», afirma. H 


