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Ja se sap que els
éssers humans
som el que recor-
dem, però també
som el que ens re-
corda, els rastres
d’un mateix que

queden en la memòria de qui ens es-
tima. Amb tot, la memòria és, com la
vida, un material incert i elàstic, que
llinda amb el somni i el mite, i que
per això s’adapta millor a l’ambigüi-
tat evocadora de la narrativa que a
la fermesa pretesament irrevocable
de la història.

El debut de Téa Obreht, La dona
del tigre, és una novel·la del record,
perquè és un relat de retorn imagi-
natiu. Nascuda a Belgrad el 1985 i
separada del seu país des del 1992,
viu als Estats Units i escriu en an-
glès, però el seu és un llibre fonda-
ment balcànic: l’anima la voluntat
de refer amb paraules un univers
doblement demolit, el de la seua in-
fantesa iugoslava. Un temps evapo-
rat i una pàtria que va ser destruïda.
Potser per això, les pàgines que vi-
bren amb més subjugadora veritat
són les que ens acosten a la mirada
interrogativa i temerària dels nens.
Una mirada que suma mite i realitat
sense estridències, que accepta el
misteri del món i el revela.

L’acció d’aquesta relat subtil és
tan evanescent com el seu tema. La
Natalia, una jove metgessa sèrbia,
viatja a un poble de l’altre costat de
la frontera. Pel camí s’assabenta que
el seu avi ha mort en una aldea veï-
na. La reconstrucció de la memòria
de l’avi es barreja amb els records
propis, i els uns i els altres van en-
dinsant-nos en un univers obscur,
fet de supersticions i de llegendes
inquietants, com la latent presència
de la mort. L’ombra de la guerra –o
més aviat les guerres: les del passat
otomà, la invasió nazi o la que con-
vertí, fa uns anys, regions senceres
d’aquella terra en un camp d’exter-
mini– s’esmuny al llarg de la no-
vel·la com la d’un tigre: tot just l’en-

La memòria
i el somni

treveiem, però sabem que hi és, i
aquest espant de fons ho amera tot.
El palpem en els foscos silencis dels
mutilats, en els homes que caven
una vinya a la recerca de cadàvers o
en la història del tigre que es va es-
capar del zoo durant el bombardeig
nazi de Belgrad i que es va instal·lar
a la vora d’un llogaret de muntanya,
on va gaudir de la intimitat protec-
tora de la jove i muda esposa del car-
nisser local. Una insòlita història
d’amor tot just insinuada, perquè
també en l’amor els tigres són elu-
sius, i que ens permet accedir a al-
tres històries: la del nebot de la
Mort, castigat pel seu oncle amb la
immortalitat; la del músic de guslar
–un violí d’una corda, com el rabell–
que enamora qui el sent però que no
tindrà mai la dona que ell estima, o
la de l’apotecari que abans havia es-
tat escolà, bandoler i endevinaire.
Per moments, ens sentim dins del
món de les mil i una nits, un relat de
relats tènuement oriental, poblat de
fantasmes turcs i esmorteïdes flai-
res de caravanserrall. Són pàgines
d’un encant oníric, absorbent.

El realisme i la màgia són ingre-
dients difícils d’aliar i en l’enlluer-
nament de certs personatges de La
dona del tigre hi ha alguna cosa de
mecànic. Aquest és un llibre que fa
bé de no revelar tots els secrets, pe-
rò intuïm que alguns són gratuïts.
Amb tot, hi ha capítols sencers
d’una superba intensitat. Com a
primera novel·la, és un debut mag-
nífic. Téa Obreht es reconeix admi-
radora de García Márquez i n’ha as-
similat bé les lliçons, però llegir-la
ens fa pensar en l’aspra ironia de
Bulgàkov i en la fascinació de l’uni-
vers evocat a Un pont sobre el Drina
d’Ivo Andric –influències que l’au-
tora també confessa–, o en els re-
lats més somniosos de Joseph Roth
i d’Isaac B. Singer, que habiten en
l’experiència quotidiana del prodi-
gi. És una gran tradició, i Téa
Obreht ha sabut retornar-la a la vi-
da en aquest llibre.✒

A la seva autobio-
grafia, Doris Les-
sing diu que la
guerra verament
important del se-
gle XX va ser la
Primera Guerra

Mundial, de la qual es van derivar
les altres. Segurament. També se’n
va derivar molta literatura tant en
prosa com en vers. En el cas de la
poesia, aquí tenim una obra que tan
sols podia publicar una editorial
com Acantilado, tan sofisticada
com la seva germana catalana, Qua-
derns Crema. Gabriel Insausti, po-
eta basc, ha fet amb Poemas de guer-
ra un llibre de versos d’un autor bri-
tànic que, en vida, no va publicar ni
un sol llibre, Wilfred Owen (1893-
1918): només va publicar uns quants
poemes en una revista de l’hospital
psiquiàtric escocès on es va refer
del trauma de la guerra durant la
guerra, encara que soni redundant,
a la qual va tornar, però, i per la qual
va morir a França exactament el dia
abans de l’armistici. Això no obs-
tant, fa pocs anys, quan al Poet’s
Corner de la catedral de Westmins-

Quanta, quanta guerra
ter es va col·locar una làpida recor-
dant els poetes d’aquella contesa,
s’hi va reproduir part del Prefaci
(impressionant) que avui tenim en
versió castellana.

L’actual edició, segurament
la primera d’Owen a la Pe-

nínsula, és acurada, amb
notes finals per a cada po-
ema, que no interferei-
xen gens en la lectura del

tast d’obra poètica d’Owen,
mentre que la nota a l’edició

del compilador i editor es limita a
vint-i-tres línies. Una nota que, go-
saríem dir, podria ser més llarga i
situar-nos amb precisió Owen en el
context d’aquells poetes, en princi-
pi georgians, que van anar a la guer-
ra. Curiosament, a la Gran Guerra
hi van anar més els poetes que els
narradors, que, en general, es van
decantar més per seguir Bertrand
Russell, el Grup de Bloomsbury i,
en definitiva, el pacifisme. Segura-

ment, perquè els poetes van se-
guir l’antòleg i mecenes Ed-

dy Marsh, a la vegada se-
cretari particular de
Winston Churchill, de qui

sempre s’ha dit que si no hagués tin-
gut una guerra se n’hauria inventat
una. Warmonger, en diuen en llen-
gua anglesa.

Pel que fa a les versions
d’Insausti del present volum, seran
totalment del gust dels que els
agraden les versions lliures. Per
mor d’assolir un poema castellà,
Insausti és capaç de menjar-se
mots que són a l’original i, així, el
full d’una baioneta passa a ser “ba-
ioneta”, ras i curt. Per no parlar
dels subjectes, on un “it” passa a ser
un “jo”! Si bé no es pot parlar de fla-
grant incorrecció, sí d’excessiva lli-
bertat, al nostre entendre.

Tot amb tot és un volum impor-
tant que permet, pel que fa la Gran
Guerra i la poesia, anar més enllà del
celebèrrim poema de Yeats Un avi-
ador irlandès preveu la seva mort, fa
més de mig segle nostrat per Marià
Manent. Per als encuriosits pel te-
ma, els recomanem també un poe-
ma de Chesterton (qui ho diria!),
Elegy in a Country Churchyard. Un
bon complement per a aquests im-
pressionants i, en definitiva, pacifis-
tes poemes de Wilfred Owen.✒
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