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Una història de la 
literatura basada 
en els espais ima-
ginats pels autors: 
això sí que seria 
interessant. Una 
enciclopèdia de 

vint volums (sí, sí, una pàgina web, 
però ja ens entenem) que classifi-
qués les obres com a literatura de vai-
xell, literatura de cotxe, literatura de 
grans mansions, literatura de lofts, li-
teratura de cases de pisos, literatu-
ra de granges. Només per divertir-
nos, i per veure les coses des d’un al-
tre punt de vista, estudiaríem com 
l’espai físic representat en la ficció 
determina, com una camisa de força, 
la literatura que hi floreix. Perquè és 
impossible explicar una història de la 
mateixa manera si transcorre en un 
palau renaixentista o en una cabana 
al mig del bosc. L’espai no és un de-
corat, sinó un agent actiu que confi-
gura el relat: “El món desaparegut de 
les cascades i els relleus en bronze, el 
món de la felicitat, de les proeses, de 

A Txékhov poso per 
testimoni que mai més 
tornaré a passar gana
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EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL les salvacions miraculoses i del gran 
amor, aquell món no podia existir en 
les condicions de Moscou, en un pis 
comunal, amb tots els veïns a la nos-
tra habitació, bastida amb prestatges 
de llibres on les puces s’amagaven 
vilment i on només podia dormir a 
terra, sota la taula”.  

Els contes de Liudmila Petrui-
xévskaia brillarien amb llum pròpia 
dins de l’apartat de “literatura 
d’apartaments minúsculs d’una so-
la habitació”. Amb matalassos ro-
nyosos sota les taules de les cuines i 
restes de tomàquet en conserva so-
lidificades al terra de linòleum, són 
espais de quinze metres quadrats 
que impedeixen que els habitants 
que hi pul·lulen puguin somniar en 
grans conceptes: si tens una cita amb 
un pretendent però no tens cap ves-
tit, no hi ha temps per pensar si 
aquell serà l’home de la teva vida. Cal 
concentrar-se a planxar un tros de 
roba barata i resar perquè quedi bé. 
I és en la separació minúscula que hi 
ha entre la planxa i el tros de raió que 
Petruixévskaia troba prou espai per 
a la gran literatura, la que desplaça el 
focus i se’n va a explicar la història de 
la modista a qui recorre la noia des-
esperada. Les protagonistes 
d’aquests relats són tietes, àvies i ma-
res amb les corresponents filles, ne-
bodes i nétes. Són dones desgracia-
des i sense futur, però estan entossu-
dides a construir-se’n un encara que 
sigui a partir d’una llauna de remo-
latxa florida. Els marits, pares o pre-
tendents són éssers covards, vils o 
roïns (un dels més memorables és “el 
gonorreic”, un malnom elaborat per 
motius obvis), però elles no només 
troben la manera de sobreviure als 
infortunis, sinó que encara els que-
den ganes d’agafar el camí de l’amor. 
I és que, com avisa el subtítol del lli-

bre –Històries d’amor– tots els relats 
giren al voltant d’aquest tema, trac-
tat amb aspror, mordacitat i un re-
vers tendre: “El dia s’ha apagat, i la 
Milgrom, l’eterna Milgrom, és a la se-
va habitació rònega envoltada de lla-
na vella, asseguda com la vigilant del 
museu de la seva vida, on no hi ha res 
més que un amor tímid”. Estem se-
gurs que podem competir amb els 
russos? 

Literatura sense manual 
Els relats són breus, no passen de les 
vint pàgines, i les històries que nar-
ren concentren una enorme quanti-
tat de temps: tres generacions en 
una frase, vint anys separats per una 
coma. I, ja que parlem de comes, cal 
fixar-se en l’ús arbitrari que en fa 
l’autora: com si volgués que els relats 
sonessin com una conversa anima-
da entre amigues, ajunta més frases 
de les que serien aconsellables si la 
literatura portés manual d’instruc-
cions, i funciona de meravella. No 
practica tampoc els finals tradicio-
nals: un conte pot acabar-se amb la 
frase “Això era l’única cosa que en-
terbolia l’horitzó lluminós de la vida 
d’en Valeri Petróvitx i la Klarissa, 
l’única”, i deixar-nos amb aquesta 
incògnita per sempre. La narradora 
tan aviat ho sap tot com no sap res, 
i el punt de vista pot saltar de mane-
ra del tot capriciosa entre la prime-
ra i la tercera persona com ho fa al 
magnífic (i duríssim) Baies verdes 
d’agrassó, un conte sobre les salvat-
jades que fan els nens d’un sanatori 
tuberculós. La traducció d’en Mi-
quel Cabal s’intueix exemplar, el 
pròleg de la Xènia Dyakonova ajuda 
a situar la figura de l’autora russa i 
l’edició està exquisidament il·lustra-
da: qui no vol menjar-se el cor de la 
Liudmila Petruixévskaia?✒
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La feina de poeta 
(o una d’elles) és 
verament fer re-
viscolar els mots 
tan gastats de la 
tribu, dotant-los 
de llum diferent 

per aixecar fogalls o instruir oficis de 
tenebra, reinventant a cada pas el cant 
més atàvic, la llum més antiga, amb 
harmonia nova; tot per redir melodi-
es perennes. I també el torsimany de 
tot això es troba amb aquesta mateixa 
erosió del llenguatge, perquè si ara em 
vagués afirmar que som davant una 
poesia pura, desviaríem el lector cap 
on no ens convé d’anar, perquè aquest 
concepte ja ha estat emprat, definit, 
iconitzat, de Paul Valéry enllà.  

El concepte l’encunyà Edgar Allan 
Poe, a The poetic principle, i féu fortu-

L’abella i la glicina
na amb Charles Baudelaire i Stépha-
ne Mallarmé, com és sabut, fins a Car-
les Riba entre nosaltres. Però Blan-
ca Llum Vidal (Barcelona, 1986), que 
té ben apamada la lliçó dels simbo-
listes i essencialistes del llenguatge, 
no va exactament per aquí, tot i que 
sovint segueix la divisa stefanes-
ca i deixa la iniciativa als 
mots, i hi fa dringar les 
músiques més exqui-
sides, tant les vapo-
roses com les cante-
lludes, quan escau 
(en poemes com ara 
Un dibuix, Només, 
Creu, Un sol fil).  

Si invertim el sin-
tagma tampoc reeixi-
rem: “pura poesia” és 
una banalitat expressiva 

i immaculada i de llum domèstica 
(Mal malet) que la fa estilísticament 
idiosincràtica, trencant les simetries 
ràncies (com una Clarice Lispector 
del vers).  

Saber poder dir en ratlles comp-
tades tota la complexitat de l’expe-
riència comporta traça i màgia de 
poeta: “Partim-nos la fam, / l’oració 
al trau / de les aurores / i l’equili-
bri...” (Ànima i mal). Si fóssim a fer 
una antologia, Atzur hi seria per dret 
propi, un monument tan bell i ben 
filat de poesia terral i magistral, que 
canta purament i en doina. Física i 
metafísica sobre la maternitat, la 
identitat (femenina i humana), 
l’amar (en el garbuix del seu brot), 
fent encara més cantívola la vena 
popular de Clementina Arderiu. Do 
en estat pur.✒
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que no val ni com a expedient publi-
citari. I, doncs, com ens ho farem per, 
justament, emfasitzar la puresa, i la 
llibertat, de la nostra trobairitz?  

Un llibre amb traça i màgia 
Hi ha un aspecte mediúmic impor-

tant, art de bruixeria verbal, on 
s’exerceix un control sub-

til. La “ganya dimònia” 
mana, i raja, i tanma-

teix la madona del 
tetrasíl·lab –amb 
entrebancs trisil·là-
bics o pentasil·là-
bics– és jacmerogi-
ana o perequartia-

na, tocadora de tim-
bals o bé de percussió 

més fina. És aquesta 
gràcia de blancor trapella 


