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L’any 2003, men-
tre era en una fes-
ta de l’alta socie-
tat a Aspen, l’es-
criptora Rebecca 
Solnit (Bridge-
port, Connecti-

cut, 1961) va viure una situació sur-
realista. Enmig de la munió d’en-
corbatats, un senyor molt impor-
tant va dignar-se a xerrar amb ella, 
i quan Solnit li va explicar que aca-
bava de publicar un llibre sobre el 
fotògraf Eadweard Muybridge, 
l’home la va interrompre, venint-li 
a dir que segur que el seu llibret es-
tava molt bé però que aquell any ha-
via sortit un títol sobre Muybridge 
molt més important. El llibre veri-
tablement important sobre Muy-
bridge l’havia escrit, òbviament, 
Rebecca Solnit, i d’aquella anècdo-
ta –i de moltes altres arrogàncies si-
milars– va néixer l’article Els homes 
m’expliquen coses, inspirador del 
neologisme mansplaining, la con-
tracció anglosaxona que ha fet for-
tuna per descriure el paternalisme 

Lectura obligatòria per a homes
i la condescendència amb què molts 
homes encara tractem les dones, 
sermonejant-les sobre conceptes 
que elles dominen molt més. Fins i 
tot han nascut webs per documen-
tar-ne nous casos, on desenes de ci-
entífiques i acadèmiques d’èxit de-
nuncien el mansplaining d’homes 
molt menys preparats.  

Amb la publicació d’Els homes 
m’expliquen coses, Angle Editorial 
ens ha donat l’oportunitat de llegir 
per primera vegada Rebecca Solnit 
en català, de qui Capitán Swing ha-
via publicat prèviament Wander-
lust. Una historia del caminar 
(2016). D’aquest recull d’assajos 
traduït per Marina Espasa, parado-
xalment, l’article que es va fer viral 
és potser la peça menys interessant. 
L’anècdota viscuda a Aspen potser 
va fer la volta al món, però la resta de 
textos del volum il·lustren encara 
més bé les moltes cares de la domi-
nació masculina i encenen tots els 
llums per il·luminar una pandèmia 
que fa segles que dura i té un abast 
global. “Hi ha altres coses sobre les 

Solnit també analitza el cas 
Strauss-Khan –veu en l’abús de l’ho-
tel de Manhattan la mateixa sufici-
ència amb què el Fons Monetari In-
ternacional assalta economies des-
protegides– i utilitza el debat del 
matrimoni homosexual per alertar 
que la idea “d’unió entre iguals” no 
s’ha donat durant segles al matri-
moni tradicional, on l’home signava 
un contracte de propietat tan bon 
punt s’enduia la núvia de l’església.   

“Tothom hauria de ser feminis-
ta”, deia Chimamanda Ngozi Adi-
chie en un breu assaig publicat fa 
uns mesos a Fanbooks, un dels se-
gells de Grup 62. Malgrat tot, la 
majoria d’homes continuem igno-
rant aquesta lluita, i pràcticament 
tots els llibres, cursos i conferènci-
es sobre el tema sempre són ter-
reny femení, el públic convençut. 
Llibres com el de Solnit ens forcen 
a deixar de mirar cap a una altra 
banda, fent com si això no fos co-
sa nostra. Per acabar amb el sexis-
me, deixem que siguin elles les que 
ens expliquin coses.✒
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quals m’agradaria més escriure –re-
coneix Solnit al llibre–, però aques-
ta ho afecta tot”. 

Tothom hauria de ser feminista 
Així, el segon text d’aquest conjunt 
d’articles, La guerra més llarga, vol 
cridar l’atenció sobre la violència de 
gènere als Estats Units, que cada 
any es cobra un miler de víctimes 
mortals. Solnit denuncia que els 
mitjans suquen pa informant de les 
violacions grupals a l’Índia però si-
lencien que any rere any hi ha casos 
idèntics al cor d’Amèrica: als Estats 
Units una de cada cinc dones serà 
violada durant la vida, en els més de 
190.000 abusos que es registren ca-
da any. I per contrarestar-ho, Solnit 
assenyala que la societat no perse-
gueix els culpables, sinó que estig-
matitza les víctimes i les fa viure 
amb por: “Les universitats invertei-
xen més temps explicant a les dones 
com poden sobreviure als depreda-
dors que no pas explicant a l’altra 
meitat dels estudiants que no han 
de ser depredadors”.  

La vocació poètica 
de Jordi Carrió 
(Barcelona, 1949) 
es manifesta tar-
danament, però ja 
ens ha donat uns 
quants títols re-

marcables. Els dies que vindran (2009) 
desenvolupava líricament aquest vers: 
“És la memòria de qui et llegeix que do-
na sentit al que escrius”. A Suite Barce-
lona (2011), obra d’una gran complexi-
tat i bellesa tipogràfica (la mà del dis-
senyador Peret s’hi feia notar), el po-
eta s’empescava una història del 
set-cents per mostrar-nos un jo àvid 
de coneixement, que, a diferència del 
jo del llibre que acabo de consignar, es 
projectava enfora. Més ençà, Fin’amor 
(Curbet, 2013), tot partint del diàleg 
amb les belles fotografies de Maria Es-
peus, construïa una meditació sostin-
guda sobre l’erotisme i l’ofici de mirar. 

Per les seves característiques mate-
rials (d’una banda, el format i la qua-
litat del paper, la presentació tan acu-
rada; de l’altra, el ric paratext, amb les 
obres de Manel Esclusa i els textos de 
D. Sam Abrams i Marina Garcés, flan-
quejant el cos dels poemes), L’estació 
de Portbou –que també publica Cur-
bet– sembla més un catàleg artístic o 
un objecte d’art que no pas un llibre de 
poesia convencional. Els nous poemes 
en prosa de Carrió són encara més des-
pullats, més essencials, que no ho eren 
els que ens havia donat fins ara. I, so-
bretot, més desesperançats, producte 
del desencantament que l’autor va pa-
tir un dia d’agost de l’any 2011 en veu-
re l’estat actual de l’estació de Portbou, 
el lloc on Walter Benjamin va acabar 
els seus dies, mena de Finisterre sim-
bòlic de la civilització occidental. Es 
tracta d’una poesia eminentment no-
minal, que lliga molt curt els adjectius. 
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Ja el primer poema marca, amb uns 
quants substantius triats, el to del lli-
bre sencer: negror, destí, dolor, verti-
gen, abisme... i Història (amb l’elo-
qüent majúscula capital). I, quan hi 
apareix un adjectiu, s’associa a un nom 
inequívoc: abocador universal. 

El Portbou de Carrió és una reflexió 
fonda i descarnada sobre l’abisme de la 
Història i l’atzucac a què ha arribat el 
nostre continent durant els últims 
anys. Josep Maria Bricall, en la presen-
tació barcelonina del volum, va referir-
se a l’Europa descrita en els versos 
“com a contradicció d’uns valors que 
es proposen abolir la barbàrie i com a 
refinament de la mateixa barbàrie”. 
Alhora, però, aquest és un llibre valent 
que fixa l’horitzó de la mort, amb pa-
raules d’una seca referencialitat: 
“Anar sortint de mica en mica de la vi-
da. Et deixaràs buidar pel temps, me-
nor el de la vida que el de la mort”. El 
blanc i negre espectral de les esplèndi-
des fotografies d’Esclusa –i aquesta 
mena de fondària il·lusòria de les obres 
del vigatà– acompanya fructíferament 
els poemes. Carrió ha fet un exercici de 
severa prospecció literària: “Anar de la 
fronda a les arrels ocultes, dels sons als 
silencis, del visible a l’invisible”, gaire-
bé com si, a la manera de Cesare Pave-
se, volgués donar-nos el gest definitiu, 
el que rubrica la frase “no escriuré 
més”. Es tracta del seu llibre més col-
pidor, el que indaga, amb més lucide-
sa, en “el venciment de la vida i de la 
mort universals”. El contrapunt del 
darrer poema, Rosa de foc, constitueix 
una signatura sorprenent, semblant a 
la del poema Els morts, de Parcerisas: 
en aquest cas, representa l’oda a la for-
mació intel·lectual i moral de l’autor, 
salpebrada de noms i d’homenatges, 
alguns d’ells tan sensibles com el de 
Pasqual Maragall.✒


