
56 DISSABTE, 13 DE JUNY DEL 2015 ara   
arallegim

Un dels fenò-
mens de la 
temporada de 
còmics d’en-
guany són els 
de Star Wars 
de Disney i 

Marvel, amb números esgotats 
cada mes que s’han de reeditar al 
cap de pocs dies de ser publicats. 
Als Estats Units encapçalen les 
llistes de vendes, un èxit que té a 
veure tant amb la popularitat dels 
personatges de la saga galàctica 
com amb la solidesa dels equips 
creatius que hi ha darrere del pro-
jecte. De les sèries principals, no-
més faltava per arribar la dedica-
da a la princesa Leia, amb guió del 
veterà Mark Waid i dibuix de Ter-
ry Dodson. Com tota la resta de 
la franquícia, és un còmic entre-
tingut i ben realitzat, que explo-
ta la nostàlgia però sense ser car-
rincló, amb un gran ritme narra-
tiu i una heroïna combativa que 
és més guerrera que princesa. 
Des de fa temps, cada cop és més 
habitual trobar sèries protagonit-
zades per dones en el catàleg de 
les grans editorials de gènere de 
superherois dels Estats Units, 
Marvel i DC, una tendència que es 
consolida per la bona rebuda del 
públic. La princesa Leia s’uneix 
així a una nova elit d’heroïnes 
–com la nova Thor– i de malvades 
–com Harley Queen– que no es 
conformen amb el paper de se-
cundàries i que són dignes here-
ves de Wonder Woman.✒ 

Gabriela Wiener 
és una autora que 
sempre supera les 
expectatives que 
com a lector tinc 
davant d’un text. 
Em desfà els pre-

judicis acumulats durant anys de 
lectures amb unes poques ratlles. Si 
penso que llegiré una crònica sobre 
un grup que es reuneix per fer terà-
pies d’autoajuda en un entorn 
idíl·lic, em trobo enmig d’una narra-
ció sobre la seva salut que va molt 
més enllà de la literatura confessi-
onal. Si penso que em vol explicar la 
part del cos que li fa mal, em trobo 
replantejant-me com estic alimen-
tant el meu. Si volgués inventar una 
etiqueta en diria “literatura cutà-
nia”, escrits que et posen la pell de 
gallina sense necessitat de forçar les 
situacions, sense giravoltes argu-
mentals inversemblants, simple-
ment deixant fluir una veu interior 

Trucades  
des del moll de l’os 

esbojarradament lúcida. És difícil 
escriure com es viu. Per a Wiener, en 
canvi, sembla fàcil. Al revés 
d’aquests que són molt radicals po-
líticament però que s’escandalitzen 
per maneres de viure poc convenci-
onals, Gabriela Wiener explica que 
estima i viu amb un marit i una 
amant amb la tranquil·litat de qui 
sap que el més important d’aquest 
fet no és el morbo inherent –polia-
mor, en diuen?– sinó el que implica 
emocionalment. La pell, novament. 
Si parlem del fet que hem de canvi-
ar la societat, que els vells models ja 
no funcionen, potser és una bona 
idea començar per canviar com vi-
vim a casa nostra. Rebutjar un sou 
fix que comporta insatisfaccions, ig-
norar les pressions socials dels que 
tenen por a sentir passió per més 
d’una persona alhora, plantejar-se la 
vida, i l’escriptura, més enllà de les 
recompenses materials, és possible, 
si un en té ganes de veritat. L’auto-

ra peruana ens ho recorda en textos 
que parlen de les dificultats, contra-
diccions i inconvenients d’apostar 
per una existència nòmada, intensa 
i radical.  

La resposta d’un nen entremaliat 
Se’m fa difícil definir el seu estil. 
Semblaria que el canvia segons el te-
ma. És com si a dins seu hi visqués 
una editora que va indicant-li petits 
detalls que milloren uns textos ja de 
per si potentíssims. Hi ha textos 
llargs, d’altres són articles de prem-
sa reciclats i fins i tot construeix una 
crònica de comiat en format còmic. 
El seu sentit de l’humor és tan in-
esperat com la resposta d’un nen 
entremaliat. A mi em vénen ganes 
de magrejar els seus llibres, com si 
fossin magnètiques les paraules que 
fa servir per parlar, per exemple, de 
la seva adolescència a Lima. L’expe-
riència de llegir Wiener és sempre 
excitant, et deixa en un estat d’exci-
tació neuronal difícil de gestionar 
segons on estiguis llegint-la.  

Gabriela Wiener acostuma a dir 
que li passen coses a la gent que vol 
que li passin coses. Ella és una 
d’aquestes persones. I d’aquestes 
“coses” que li passen ella en surt 
transformada, i aquest procés que-
da reflectit en els seus textos. Mal-
grat parlar sobre ella mateixa i sobre 
la gent que té a prop, no es conside-
ra una exhibicionista. No té la ne-
cessitat d’amagar-se sota noms in-
ventats. Fuig de l’artifici per buscar 
una veritat encara no desvelada. La 
relació amb la seva filla n’és un bon 
exemple. Com aquells pares que 
busquen una educació diferent de la 
que ofereix l’escola tradicional, ella 
aposta perquè la seva filla sigui edu-
cada en la veritat, en la seva veritat, 
la que construeix en llibres com 
aquest Llamada perdida, editat per 
Malpaso. 

Fins fa poc costava de trobar bo-
na literatura de no-ficció publicada 
a Espanya. Els editors s’excusaven 
dient que no hi havia lectors per a 
aquest tipus de llibres. Alguna cosa 
ha canviat. Han aparegut noves re-
vistes que aposten per cròniques 
llargues que exigeixen una lectura 
pausada, els suplements culturals 
fan especials sobre el tema i algunes 
joves editorials aposten per línies de 
no ficció, i tenen èxit. Bon senyal.✒

La venedora de 
paraules, un re-
cull de relats 
breus del lingüis-
ta i escriptor 
Séchu Sende (Pa-
dróm, Galícia, 

1972), ha estat un dels títols més 
exitosos –30.000 exemplars ve-
nuts– de la literatura gallega de l’úl-
tima dècada. S’entén. No tant per la 
qualitat literària de l’obra –molt 
desigual– com pel seu vessant soci-
opolític i el seu esperit de reivindi-
cació lingüística. Gairebé tots els 42 
textos tracten el mateix tema, la si-
tuació actual de la llengua gallega, 
minoritzada al seu propi país, des-
protegida davant dels embats del 
castellà i progressivament abando-
nada pels que n’haurien de ser els 

Una declaració d’amor a la llengua gallega
parlants. Salvant totes les distànci-
es entre el gallec i el català, la publi-
cació en la nostra llengua d’una obra 
com aquesta és un encert. 

Tot i que Sende no ha escrit un 
llibre programàtic, sí que hi ha un 
posicionament clar, quant al tema 
de la llengua. Hi ha, sobretot, la vo-
luntat de mostrar el fet de parlar ga-
llec com una cosa necessària 
i normal, que no ha de jus-
tificar-se per res ni da-
vant de ningú. També 
hi ha un afany per 
deixar en evidència 
les actituds d’autoo-
di i els estúpids com-
plexos fundats sobre 
categories falses, com 
la que diu que hi ha llen-
gües de primera i de sego-

va, però mai no és inflamada o rabi-
osa, i sovint està filtrada per aque-
lla ingenuïtat infantil de qui veu les 
coses netes de prejudicis. 

L’homogeneïtat temàtica dels 42 
textos té un contrapunt en la varie-
tat de tons (hi ha textos combatius, 
humorístics, fantasiosos, entranya-
bles) i en una riquesa formal consi-
derable, que inclou des de relats de 
ficció de tall clàssic, faules poetit-
zants i al·legories fins a un manual 
d’instruccions, un estudi sociolin-
güístic, una sessió de ouija amb Cas-
telao i un prospecte mèdic. Conce-
but com una declaració d’amor al 
gallec, La venedora de paraules és un 
llibre ocurrent i simpàtic, però és 
tan poc maliciós que, en ocasions, 
resulta obvi. Recomanable, sobre-
tot, per als lectors joves.✒

La princesa 
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vol viure noves 
aventures
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na. Argumentalment, aquest posici-
onament lingüístic a favor del gallec 
es concreta de maneres diverses: en 
l’estranyesa d’una nena petita que 
sent com els pares parlen entre ells 
en gallec però a ella li parlen en cas-
tellà; en un personatge que ha per-
dut la llengua i va a buscar-la a l’ofi-
cina dels objectes perduts; en un di-

àleg entre n i h (el so de nh) 
per una banda, i el so de la 

ñ, la seva competència 
castellana, per l’altra; 
o en el monòleg ple 
de dignitat d’una 
“paraula comuna” 
amenaçada de subs-

titució per un arro-
gant castellanisme. La 

reivindicació pot ser lú-
dica, melancòlica o emoti-


