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M’afiguro de ve-
gades la poesia 
–la poesia expo-
sada, s’entén– 
com un bar on els 
clients són els 
lectors i les begu-

des els poemes. Els poetes són dar-
rere la barra i preparen el beurat-
ge. El bar es diu Eros Operàtic, que 
vindria a ser un secret homenatge 
a José Lezama Lima. És un espai 
públic, una public house, diguem-ne 
pub. Això és publicar, fer públic. Els 
poemes poden ser remeis o verins, 
de vegades no n’hi ha prou amb un 
tast, de vegades en rebutgem la flai-
re, d’altres se’ns obre la set, una set 
que va més enllà de la física, i que tot 
sovint pot provocar una embriague-

Voler passar la rasadora
sa sagrada. Gonzalo Hermo, galaic, 
un perfecte desconegut per aquests 
verals, ens és ara fet públic en cata-
là de la mà d’un altre poeta, Adrià 
Targa, que ha publicat recentment, 
a Edicions Poncianes, Ícar.  

Per si no fos prou, la Celebració 
d’Hermo ens arriba closa amb un 
Epíleg de gruix del poeta i prosador 
costitxer Sebastià Perelló, on fa allò 
que més pot agradar a un poeta que 
publica, que se’n parli des del dis-
curs poètic, no crític. Que la poesia 
d’un susciti més poesia en un col·le-
ga de la mateixa corda és motiu de 
satisfacció. Vol dir que Perelló no 
només ha begut de la poesia d’Her-
mo, sinó que n’ha quedat embegut, 
i així ho demostra en el seu escrit, 
del qual no em sé estar de citar un 

did, de la col·lecció Cadup de Go-
dall edicions ha ser aplaudit sen-
se reserva. És cert que hi ha qui 
menja carn i menysprea el peix, 
però hem de confiar, sobretot, en 
el lector omnívor, el generós, 
l’obert a tot, a tot allò que és bo, o, 
si més no, que no menteix. Que no 
passi desapercebut com altres tí-
tols de Cadup (penso en Un riu als 
ulls del corb, de Josep Maria Capi-
lla, o Rufaga d’un, de Mark Strand, 
amb versió de Joan Todó). Què hi 
trobarem en la poesia d’Hermo? 
Traces de Pero Meogo, de Rosalía? 
Potser. Però el poeta eixampla 
l’espectre: “Ull-de-Déu que espia 
la deflagració de la carn, la mu-
sa/quan parlem d’un poema que 
sigui esdevenir”. Mel.✒
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fragment il·luminador per acostar-
se a la poesia de Celebració. De fet, 
el mateix títol que encapçala aques-
ta ressenya és d’una frase de Pere-
lló, on diu que “Sents aquella ànsia 
d’arrasar el caramull [l’impuls irre-
sistible del passat] i el poema, de 
sobte, és voler passar la rasadora”. 
I cita a continuació una famosa vi-
llanella d’Elizabeth Bishop que diu: 
“L’art de perdre no és difícil de do-
minar/encara que sembli (escriu-
ho!) un desastre”. Per a Perelló, 
l’art de Gonzalo Hermo es fona-
menta en “aquesta pruïja de foravi-
ar-se sense mapes”.  

Buscar allò que no menteix 
Aquest nou volum que enriqueix 
el catàleg incipient, però esplèn-

Vet aquí un llibre 
e x t r a o r d i n a r i ,  
tant pel seu valor 
literari com per la 
capacitat d’ope-
rar com a testi-
moni d’una dèca-

da excepcional, la dels setanta. Som 
davant del segon volum dels diaris 
d’Emilio Renzi, alter ego d’un autor 
cridat a viure amb inusual intensi-
tat, com tothom en aquell moment. 
Només que Ricardo Piglia, consci-
ent de ser un escriptor en formació, 
explica el que viu per treure suc de 
l’experiència. També amb vocació 
de posteritat: en algun moment co-
mença a remenar els quaderns an-
teriors per mirar de convertir-los en 
alguna mena d’artefacte literari. És, 
per tant, un dietari d’indagació i de 
construcció, i és un privilegi poder-
nos-hi abocar. 

Ens hem de situar. Som a Bue-
nos Aires, en el període que s’estén 

Un gran testimoni de 
la dècada dels setanta

des de la primera dictadura (el ge-
neral Onganía) fins a les envistes 
de la segona (la dels desapareci-
dos), passant pel desgovern patètic, 
violent i repressiu d’Isabelita Pe-
rón. El context és important per-
què la política acaba amarant-ho 
tot, com una marea desfermada: es 
trenquen els grups, es barallen els 
amics. “Todos se han vuelto pero-
nistas”, escriu en algun moment, 
ell, que no comparteix aquesta ads-
cripció que, segons diu, ha fet de la 
política “una qüestió sentimental”. 
És la gran dècada del pensament 
radical i, en efecte, la violència 
també s’infiltra entre els intersti-
cis de la militància: és el naixement 
dels Montoneros, un dels grups 
guerrillers que en definitiva provo-
caran el sanguinari cop militar del 
1976. No hi ha, en aquestes pàgines, 
cap judici moral sobre la violència, 
cap rebuig, només la constatació 
que hi ha amics que deambulen ar-
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mats, un fet que no era gens inha-
bitual en aquell ambient. 

Aquell ambient: Piglia té trenta 
anys i viu una vida desendreçada de 
tasca intel·lectual, fa classes, escriu 
assaig, investiga sobre els escriptors, 
intenta d’establir una tradició lite-
rària que li faci de coixí: “Arribar a 
ser contemporanis dels nostres con-
temporanis”, volent dir que cal po-
sar la creació argentina al dia del que 
es fa en altres latituds, un tema ob-
sessiu. Els amics, una estructura es-
sencial, són exactament això: figures 
que acabaran sent importants en la 
panòplia cultural, des de Manuel 
Puig fins a Beatriz Sarlo. Amb ells 
trava un itinerari mític de bars (que 
encara hi són), antres de fum i alco-
hol i taules de fusta, on es reuneixen 
sense necessitat de quedar, perquè 
sempre hi ha algú. Conversen fins a 
qualsevol hora: aquells bars de Cor-
rientes no tanquen mai. S’emborrat-
xen, només faltaria, però quina qua-
litat de discussions, com està de ben 
reflectit, amb quatre pinzellades, 
aquell ambient dens i divertit i ex-
citant. És clar que s’hi barreja l’amis-
tat amb l’amor, amb unes dones elu-
sives, un xic fantasmals, que estimen 
i desapareixen, començant per la 
misteriosa Julia, que acaba fonent-
se com un esquitx de boira. 

Un món en extinció 
De manera que per aquest llibre 
transiten diferents “sèries” –així les 
anomena l’autor– com carrils que 
ordenen la realitat i que inclouen els 
projectes literaris, la imaginació, 
que és part de la vida d’un escriptor. 
I això està transcrit amb una prosa 
diamantina, amb una adjectivació 
garrepa i alhora prodigiosa i evoca-
dora. Tot està explicat a partir de pe-
tits detalls o grans elucubracions, tot 
fragmentari i dispers, com es viuen 
les coses, que no se sap ben bé què és 
important i què no, ni a on porta tot 
plegat. La perícia de l’escriptor fa 
que les notes acabin configurant un 
univers consistent que ja no existeix: 
el de l’intel·lectual compromès i un 
xic dogmàtic de l’esquerra culta que 
pretenia canviar el món i va fracas-
sar. Per contra, aquella gent sí que va 
reeixir a crear una base cultural 
–una obra– envejable, llaurada en-
tre converses i passions, solituds i 
lectures, de la qual aquest llibre és 
un exemple excepcional.✒

La biografia de 
personatges his-
tòrics està aga-
fant impuls en el 
còmic recent. 
L’últim cas és 
Munch, una bio-

grafía, una aproximació al pintor 
noruec Edvard Munch (1863-1944). 
La italiana Giorgia Marras (Gènova, 
1988) pren un parell de decisions in-
teressants per explicar la vida de 
l’autor d’El crit. La primera és cen-
trar-se en els anys anteriors al reco-
neixement definitiu de Munch. La 
segona és estètica: Marras evita el 
color i s’estima més dibuixar amb 
carbonet, amb la qual cosa evita la 
temptació de reproduir l’estil (i els 
colors) del pintor. Això sí, té prou 
habilitat per integrar referències a 
alguns quadres sense que resulti 
forçat en cap moment. 

Marras, que ha fet servir els dia-
ris de Munch com a material de re-
ferència, descriu un viatge per les 
angoixes d’un home delmat per les 
morts familiars i decidit a represen-
tar l’existència sense les màscares 
de la moral burgesa de finals del se-
gle XIX. “Només haurien d’existir 
quadres de gent real que hagi respi-
rat, sentit, patit i estimat”, diu un 
pintor que assegurava que el seu art 
és “una autoconfessió”, un estat 
d’ànim masegat que l’autora italia-
na mostra en vinyetes desencanta-
des. Dibuixa Munch com el reflex 
dels espectres que assetjaven la 
ment del pintor.✒ 
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