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El desig, no sols 
el sexual, és l’eix 
v e r t e b r a d o r  
d’aquest llibre de 
llibres –set títols 
en un de sol– 
d’una poeta bra-

silera poc coneguda, Hilda Hilst 
(1930-2004), de vida excèntrica i 
voluntat de ferro, que gràcies a 
l’ofici i a la sensibilitat dels dos tra-
ductors catalans, Josep Domènech 
Ponsatí i Joana Castells Savall, ara 
ens saluda –rediviva– en la nostra 
llengua. El desig, el desfici: “Carn i 
pols. / El que és mortal, tot exsu-
dant guspira”. Hilst practica una 
poesia visionària, sovint al·lucina-
da, que té l’ambició de contenir la 
contradicció i la meravella de la 

L’abisme que m’habita
nostra condició desitjosa: “Qui 
ets?, he preguntat al desig. / M’ha 
contestat: lava. Després pols. Des-
prés res” (amb un eco gongorí, 
conscient o no, de propina).  

El desig no casa amb l’amor: “Re-
corda que hi ha una volença dolo-
rosa / i un tedi que anomenen 
amor”. Aquest tedi, Hilst el cita molt 
menys que el seu concepte estruc-
tural, titular, per al qual reprèn el 
símbol de Samsara –elaboradora de 
cercles eterns– i s’inventa una om-
bra, que és la part de l’ésser lliura-
da a la vivència estrictament animal 
i gojosa, deslligada de la raó i les 
convencions. I un boig, encara, que 
encarna l’alienació del desig, aquest 
“abisme que m’habita”. La passió 
que provoca, “ve del No-res”. 

rosso. Quan el desig és mort, llavors 
no queda ni la resplendor estel·lar 
invocada per Petrarca: “I ni tan sols 
hi ha lluna aquesta nit. Nascudes 

d’aquest cant / de les paraules, 
només hi ha bombolles a 

l’aigua”. La vida és líquida 
(i gasosa, la mirada), 
confessa l’autora al lli-
bre Alcohòliques. A mi, 
de tots set llibres, el que 

m’ha interessat més (i 
amb molta diferència) és 

el que recorda la figura del 
pare: “A la tenebra t’assem-

bles?” És el títol més cenyit, el més 
lluminós: “En el pal de furgar tripa, 
només en aquest últim, Pare, / jo sé 
que t’hi entretens, meditant la me-
va víscera”.✒
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En les enceses poesies de Hilst hi 
ha la fixació d’un gest radical: “¿Per 
ventura l’entenc, la sort, / si entre-
llaço la cendra de la mort / al semen 
de la teva vida?” I, en la seva 
prospecció òrfica, hi ha 
lloc, també, per al desde-
sig i l’aspiració mística 
(un pla de representa-
ció que m’ha fet pensar 
en la nostra Teresa 
d’Arenys, una de les 
veus més fondes i sugge-
ridores de la poesia catala-
na dels últims quaranta anys).  
El desig es torna, també, escriptura: 
“Neix intensa / i lluent la meva cria 
/ en la blavesa de la tinta i a la llum 
del dia”. Un altre símbol, teixit per 
una de les obres aplegades, és l’abric 

Fins i tot un vell 
masclista com jo 
(i permeteu-me 
la generositat de 
la hipèrbole, tant 
en matèria de 
substantius com 

d’adjectius) ha de reconèixer 
l’oportunitat d’un llibre com La 
Germandat, de David Miró. Les do-
nes del món, alçades a l’uníson, de-
manen ja treure totes les faves de 
l’olla i això, com és de justícia, ha de 
ser celebrat.  

S’ha dit i repetit –i, a pesar d’això, 
no deixa de ser rigorosament cert– 
que l’única de les revoltes ideològi-
ques que torbaren i destorbaren el 
segle XX destinada a triomfar és la 
del feminisme. Les dones s’han can-
sat de ser contemplades com el sexe 
dèbil i han passat a exhibir la seua 
musculatura. Han reclamat que els 
homes deixen de decidir per elles. 

El testament  
de la masculinitat 
irredempta

La primera decisió va marcar ruta: a 
l’alba de la humanitat, a les fogueres 
al voltant de les quals s’arraïmaven 
els sàpiens, es prengué el primer 
acord tàcit que va decidir el futur de 
les femelles. Com que aquestes pa-
rien les cries humanes, es quedari-
en a les coves cuidant-les i, de pas-
sada, fent el dinar. Des d’ací fins a 
la bretxa salarial i la violència de gè-
nere actual hi ha una paràbola com 
la de Stanley Kubrick en el proemi 
de 2001: A space odyssey. Només és 
que l’os ja ha tocat terra i això ha tin-
gut conseqüències. 

David Miró planteja el seu llibre 
com el dietari fictici d’un vell malalt 
terminal que confessa al seu fill 
l’existència d’un antic complot per 
evitar que les dones prenguen cons-
ciència del seu poder i vulguen exer-
cir-lo. “La lluita de classes és una 
cortina de fum. La veritable lluita és 
la de gèneres”, explica el protago-
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nista. Aquest rampell de sinceritat 
reescriu una idea especialment es-
timada per alguns sectors del femi-
nisme (i que obsedeix el gran escrip-
tor i malèvol ciutadà Arcadi Espa-
da): que les dones són, en realitat, 
una classe social.  

Evitar l’empoderament femení 
Emparat per aquesta motxilla mar-
xista, el gènere femení autoconsci-
ent ha anat superant tots els pa-
ranys que els ha disposat el patriar-
cat. Miró fa referència a algunes 
d’aquestes trampes perfectes, com 
ara l’operació Margie (l’elecció de 
Margaret Thatcher per fer creure a 
les dones que una de les seues ha-
via arribat al capdamunt del poder a 
la Gran Bretanya) o el “fals feminis-
me” d’un moviment com Femen, 
que caricaturitza la reivindicació de 
gènere exhibint cossos perfectes 
amb les mamelles a l’aire. 

La Germandat, diu el vell patriar-
ca del llibre, funciona “a l’estil 
d’Al-Qaida” i no té més missió que 
impedir l’empoderament femení. El 
propòsit, òbviament, sembla singu-
larment i clarament inútil. Les do-
nes mereixen la seua oportunitat. Si 
el món, regit pels homes, ha resultat 
un lloc ple de soroll i fúria, potser 
elles en facen un de millor. I els qui 
sospitem que, en realitat, no hi hau-
rà tanta diferència (perquè el poder 
sempre restarà igual, independent-
ment del sexe de qui l’exercisca, es 
diga Margaret Thatcher, Indira 
Gandhi o Soraya Sáenz de Santama-
ría...), podem ben bé passar sense 
ser escoltats. 

Miró ha escrit un llibre amb un 
acusat to didàctic (de vegades, i per 
això mateix, amb matisos inadver-
tidament naïfs), una redacció pul-
cra i clara i un mètode narratiu que 
dosifica la informació per afavorir 
la lectura d’aquells que hi necessi-
ten alguna mena d’enjòlit. Com que 
és evident que el segle XXI serà de 
les dones, aquest podria ser el ma-
nual que ens recordara que, en la 
seua lluita, no tot van ser flors i vi-
oles. Una vasta conspiració, bastida 
amb semen i feromones, ha inten-
tat ocultar, tergiversar o impedir 
l’accés de les fèmines al ple domi-
ni de la terra. La Germandat servi-
ria, en aquest sentit, com a testa-
ment col·lectiu d’una masculinitat 
irredempta.✒

Els fans d’Invenci-
ble –una de les mi-
llors sèries de su-
perherois de tots 
els temps– no es-
tan de sort. El fe-
brer passat es va 

publicar als Estats Units l’últim núme-
ro d’aquesta obra mestra de Robert 
Kirkman, que s’ha apressat a omplir el 
buit amb una nova capçalera: Oblivion 
Song. Els que s’esperaven com a relleu 
una proposta superheroica s’han tro-
bat amb un univers més pròxim a Los 
muertos vivientes –la sèrie que el va 
convertir en una estrella– que no pas a 
les aventures de Mark Grayson. A Obli-
vion Song, Kirkman es torna a posar 
catastròfic tot i que l’apocalipsi que ens 
ofereix ara és més limitada que la dels 
seus còmics de zombis i amb un toc de 
ciència-ficció. En aquest cas, el caos se 
circumscriu a uns 16 quilòmetres qua-
drats de Filadèlfia i a 300.000 habi-
tants d’aquella ciutat que desaparei-
xen en una mena de dimensió aliení-
gena, l’Oblivion del títol. El protago-
nista de la sèrie, el Nathan, es dedica 
a rescatar persones atrapades encara 
10 anys després en aquell infern ple de 
monstres, perquè un dels desapare-
guts és el seu germà. En aquest volum 
–que aplega els primers sis números– 
Kirkman fa poc més que desenvolupar 
la premissa de la sèrie amb algun gir de 
guió per no avorrir el personal. En re-
alitat, el més destacat és l’original di-
buix de De Felici i els colors esclatants 
d’Annalisa Leoni. En definitiva, tot 
correcte, però no entusiasma.✒

La nova  
(i monstruosa) 
apocalipsi  
de Kirkman
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Margaret Thatcher envoltada d’altres líders europeus dels anys 80, tots ells homes. GETTY


