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“Començo a es-
criure suprimint 
text dins del meu 
cap des del minut 
u”, declarava 
Fleur Jaeggy en 
una de les poques 

entrevistes que ha concedit al llarg 
d’una carrera llarga i poc “producti-
va”, si té cap sentit mesurar les car-
reres literàries a pes. Nascuda l’any 
1940 a Zuric, ha publicat vuit llibres 
breus, entre nouvelles i reculls de re-
lats. Jaeggy ha triat l’italià, la seva 
llengua materna, com a llengua lite-
rària, però el que escriu és germà o 
cosí d’obres escrites en alemany: 
som en l’univers de Thomas Bern-
hard, Robert Walser o Ingeborg 
Bachman, passegem per les matei-
xes atmosferes opressives i claus-
trofòbiques i sentim com se’ns 
transmet una angoixa, quasi una as-
fíxia, pel fet de viure amb un pes in-
suportable sobre les espatlles. Cada 
paraula deixada anar allibera 
d’aquest pes, però submergeix el 
text fins a profunditats considera-

Llegir a les palpentes

NASCUDA EL  
1940 A ZURIC I  
FINS ARA INÈDITA 
EN CATALÀ,  
FLEUR JAEGGY 
S’HA CONVERTIT 
EN UNA DE LES 
AUTORES DE 
CULTE EUROPEES 
GRÀCIES A  
VUIT LLIBRES 
BREUS, ENTRE  
ELS QUALS HI HA 
‘PROLETERKA’ 
(2001) 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL bles. A diferència d’alguns d’aquests 
autors, Jaeggy escriu textos breus, a 
vegades brevíssims, com els de Vi-
das conjeturales (2009), una de les 
maneres més originals de fer bio-
grafies que s’han vist mai. És una 
manera d’entendre la literatura 
com a joc imaginari i ultrasensible, 
un fil que arrenca de Marcel 
Schwob, passa per Kafka i Borges i 
Jaeggy en fa un llaç perfecte. 

Proleterka tracta alguns dels te-
mes recurrents en l’obra de Jaeggy: 
la infantesa desemparada i les rela-
cions entre familiars que gairebé no 
es coneixen i que, quan es tracten, 
ho fan des de la fredor més absolu-
ta. Un viatge a Grècia en creuer per-
met que un pare i una filla estiguin 
junts quinze dies, que és molt més 
del que mai han conviscut. El pare 
és distant, va massa abrigat i anota 
detalls pràctics en una llibreta. La 
filla, una noia de setze anys, té mol-
tes ganes de demostrar que s’ha fet 
gran. Anirem sabent si hi ha mare, 
i què va passar amb ella, i per què la 
filla ha viscut tota la infantesa en in-
ternats suïssos o a cura d’àvies i de 
senyores més o menys terrorífi-
ques. Als lectors que ja coneguin un 
dels llibres més famosos de Jaeggy, 
Los hermosos años del castigo 
(1989), els resultaran més que fami-
liars les referències als internats. 
Els companys de creuer són amics 
del pare i pertanyen a una misterio-
sa corporació on tothom desfilava 
d’uniforme: en detalls així, entre lí-
nies, és on l’autora fa aflorar la His-
tòria en majúscules. El creuer els fa 
veure meravelles com Santorini, 
Rodes, Istanbul o Venècia, però no 
ho oblideu, sembla que digui: tots 
desfilaven a la corporació.  

N’hi ha més, d’aquests detalls que 
sembla que vulguin recordar que la 

cultura europea va quedar irremeia-
blement podrida després de la Sego-
na Guerra Mundial: els ulls de tots els 
personatges són com els llacs suïs-
sos, blaus i gèlids, i amaguen maldat; 
molts dels qui no són al creuer estan 
malalts o tolits o van ser assassinats 
o maltractats. La violència plana so-
bre totes les pàgines del llibre i se’ns 
fa entendre que és indissociable de la 
vida. Res no se’ns explica amb ordre, 
els records se superposen sobre les 
experiències presents i les amplifi-
quen o les dinamiten: les frases ens 
arriben en al·luvió i estan escrites 
com si l’autora hagués cisellat un 
bloc de marbre no per esculpir un 
bust clàssic, sinó per trobar la forma 
abstracta, pura, gairebé mística que 
hi bategava a dins.  

La reina del fora de camp 
Jaeggy ho deixa tot fora de camp i 
ens obliga a treballar molt com a lec-
tors: ¿per què li ha semblat sempre a 
la protagonista que tenia un germà?, 
¿el tenia, realment?, ¿els morts són 
entre nosaltres i ens parlen?, ¿per 
què hi ha gent jove que sembla enve-
llida?, ¿hi ha famílies en les quals el 
suïcidi és tendència? La inquietud 
no prové només de les preguntes que 
dispara l’autora sinó també de la 
prosa sincopada que fa servir, dels 
salts de temps verbals i de les imat-
ges que crea: “Lluny, com encallat al 
fons, el Proleterka. Endormiscat en 
els somnis apagats dels volcans”. La 
traducció d’Anna Casassas, no cal 
dir-ho, sona impecable. 

Llegir Fleur Jaeggy és com entrar 
en una cambra gèlida i fosca a les pal-
pentes i haver d’allargar les mans i 
tocar coses que no sabem com seran: 
sense por, anant sempre un pas més 
enllà, és com es descobreixen les co-
ses que valen la pena.!

“LA 
VIOLÈNCIA 
PLANA  
SOBRE 
TOTES LES 
PÀGINES  
DEL LLIBRE I 
SE’NS FA 
ENTENDRE 
QUE ÉS 
INDISSOCIA-
BLE DE LA 
VIDA”

MARINA 
ESPASA

PROLETERKA 
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LES HORES 
TRADUCCIÓ D’ANNA 
CASASSAS FIGUERAS 
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NEW DIRECTIONS

“La memòria 
també és un pai-
satge que cal des-
entumir”, llegim 
en la prosa titula-
da L’aixada de 
l’alba, una de les 

últimes d’aquest bell llibre de Jordi 
Mas (Santa Coloma de Queralt, 
1972). L’obra alterna unes proses de 
caràcter descriptiu, centrals, amb 
unes paraules essencials, com poe-
mes desenfilats, que repliquen i 
subratllen alhora les primeres i que 
estan estampades en pàgina negra, 
talment com les estrelles esquitxen 
el firmament nocturn. La combina-
ció de la prosa de ritme morós i la lí-
rica reduïda al nervi nominal –tan 
pròpia, aquesta última, de la poesia 
que li coneixíem fins ara a Mas– 

El país i les paraules
m’ha fet pensar en els llibres de 
Francesc Prat. Les proses, més en 
concret, crec que es podrien relaci-
onar amb la novel·la Marges, de Ro-
ger Vilà Padró (pel que en podríem 
dir la comprensió moral d’un terri-
tori determinat). En el cas del llibre 
de Vilà era el Priorat; en el de Mas, 
es tracta de la contornada del 
seu poble natal, Santa Co-
loma de Queralt: és a 
dir, el país format per 
l’Alt Gaià –o la Baixa 
Segarra– i la vall del 
Corb. Terres, doncs, 
d’interior: terra d’as-
pres i d’arrels fondes, 
on fins fa uns quants 
anys en alguns punts 
encara es podia sentir el 
dialecte xipella. 

Però el més valuós del que s’aborda 
aquí existeix en la memòria. Perquè 
una creu de terme “abans devia or-
denar una cruïlla física i avui n’orde-
na, almenys per a mi, una de tempo-
ral”. En aquesta memòria del lloc, 
els noms hi tenen una funció cabdal 
d’orientació i arrelament. De tant en 
tant, l’etimologia d’algun d’ells no és 
clara, i el poeta n’aventura una: és 
el cas del bellíssim topònim Sant 
Magí de Brufaganya. En altres casos, 
Mas considera uns noms per acabar 
concloent –com és el cas de Clot 
Afondo i Tros Lluny– que tot és re-
latiu. No semblen gens relatius, en 
canvi, la gravetat i el valor d’una 
obra tan singular com aquesta. Ho-
nesta, allunyada de la vana xiscladis-
sa que jo adverteixo en tantes obres 
de la poesia catalana actual.!

LA DESTRAL 
DEL VESPRE, 
L’AIXADA DE 
L’ALBA 
JORDI MAS 
EDICIONS DEL BUC 
126 PÀG. / 15 !

JORDI 
LLAVINA

El llibre comença amb una prosa, 
El Molí del Pocurull, que m’ha dut el 
record d’una poesia de Rilke sobre 
una casa incendiada: què se n’ha en-
dut el temps, què en podem resca-
tar. En el cas que ens ocupa, com 
passa amb altres llocs embardissats 
descrits en el llibre, l’espai que ja no 

serveix, deshabitat, és recre-
at d’una manera fabulo-

sa pel poeta. Aquesta 
imaginació lírica 

s’alia, sovint, amb 
històries que reme-
ten al passat pagès 
del lloc, a les histò-
ries de caràcter mí-

tic o folklòric. A ve-
gades, algun d’aquests 

llocs “existeix en la me-
mòria i davant dels ulls”. EDICIONS EL BUC


