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Igual que amb les 
competicions es-
portives, en la li-
teratura hi ha du-
es temàtiques 
que passen per 
sobre de la resta –

la mort i l’amor–. Les altres que es 
barallen per la resta del pastís. Lis-
tas, guapas, limpias (Caballo de 
Troya), debut d’Anna Pacheco, és 
de les segones, es tracta de l’obra 
d’una autora que parla de transici-
ons vitals emparentant-se amb al-
tres primeres referències com les 
Carmen Laforet o Ben Brooks.  

La periodista barcelonina deta-
lla el salt de la postadolescència a 
la joventut en la seva primera incur-
sió literària, tot i que el seu ja era un 
nom destacat per haver connectat 
amb la seva generació. Si tens un 
mínim interès en temes de joven-
tut, classe i feminisme, vius a Barce-

Joves preparant la següent pantalla
lona i tens connexió a internet, se-
gurament l’hauràs llegit, sobretot 
durant l’etapa que va aprofitar amb 
vigor, entusiasme i intel·ligència, la 
mutació de Vice i Playground de 
webs de tendència a altaveu del pre-
cariat. Acabada aquella aposta em-
presarial contra natura, Pacheco 
s’ha centrat en escriure una novel·la  
que confirma el que s’intuïa en els 
seus articles: coneix els secrets de 
com escriure una bona història. 

Listas, guapas, limpias, que co-
mença durant l’estiu d’una noia d’ex-
traradi després del primer curs 
d’universitat, és el projector d’imat-
ges d’una cultura popular menyspre-
ada per l’acadèmia. La narradora i 
protagonista és una veu anticínica 
que descriu una postal familiar per 
a qualsevol jove que hagi crescut a 
Barcelona i el seu extraradi a finals 
dels noranta i principis dels 2000: els 
temps de la maqueta d’Estopa, Isma-

ra, que fa anys que treballa el gène-
re, però es perillosa tractada amb re-
duccionisme, alimentant tòpics i 
agafant tocs quasi satírics per recre-
ar escenes poc versemblants.  

Tot i aquests petits detalls, Pa-
checo destaca en una gran clarivi-
dència per reflectir dubtes i insegu-

retats i afina amb brillantor 
en els detalls: explica bé 

i bonic. L’escriptora 
surt indubtable-

ment vencedora 
d’aquest primer 
tast: una no-
vel·la jove, fe-
menina, amb 
bons personat-
ges (el secunda-

ri, Yaiza, és ex-
cel·lent) i que ali-

menta un futur que 
s’intueix molt espe-

rançador. !
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el de Gran Hermano, les espantoses 
arracades sobre la barbeta, els jeans 
Samblancat i les visites al centre co-
mercial el cap de setmana. Un retrat 
de sentiments postadolescents que a 
poc a poc obren tímidament la por-
ta cap a la següent pantalla. 

A banda dels conflictes genera-
cionals, hi ha una clara in-
tencionalitat de re-
flectir el xoc de clas-
se, simbolitzat pel 
descobriment 
per part de la 
protagonista 
de com és la vi-
da de la gent 
acomodada. La 
revelació que 
aquesta gent 
existeix i trepitja 
el mateix terra que 
tu. Aquesta direcció 
és natural per a l’auto-

Vet aquí un llibre 
fascinant. Jordi 
Cornudella, un 
magnífic poeta 
que s’ha prodigat 
ben poc (aquest 
és el seu tercer tí-

tol des del 1985), hi aplega tres de 
les seves grans vocacions: la d’au-
tor líric –vull dir, la de traductor–, 
la d’editor filològic i la d’exegeta de 
poesia. I ho fa recuperant, per a 
goig nostre, un poeta tan poc prò-
dig com ell, Abulcàssim, andalusí 
del segle XII, que va viatjar a la Xi-
na i va acabar vivint a Còrdova fins 
que es va suïcidar penjant-se amb 
una corda; un home enamorat ob-
sessivament de la lluna, com Li Bai, 
i, com ell o com Omar Khayyam, 
gran beverri. La quarteta: “Vaig 

‘Abulcàssim, c’est lui’
te i una col·lecció de versos no gai-
re extensa. El primer, La lluna 
d’Abulcàssim, comença així: “Des-
trio una de les veus que em van xer-
rant per dins, la que m’aconsella 
que parli”. 

L’autor –això és: el traductor– 
cedeix la seva veu –catalana– a l’ho-
menatjat, com Borges cedia la seva 
–castellana– a Averrois, que va ser 
un personatge molt més celebrat 
que no el que ens ocupa. Borges re-
coneix que s’inventa el seu Aver-
rois. El català no imita pas l’argen-
tí, sinó que l’emula: el joc literari 
que proposa Tot Abulcàssim (el tí-
tol ja és molt irònic) resulta apas-
sionant; i la saviesa literària que en-
clou és, ras i curt, exquisida. 

Hi ha, esclar, una fascinació pel 
personatge, que va escriure poc –si 
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més no, el que ens n’ha pervingut 
és poca cosa– i molt selecte. El lli-
bre cornudellià és una suggeridora 
barreja de reconstrucció vagament 
fictícia –o no tan vagament– del 
personatge i publicació de la seva 
presumpta obra literària. El tra-
ductor i intèrpret fa parlar el líric 
cordovès en català, i l’anota profu-
sament, amb la qual cosa crea un 
contrast divertit entre els versos 
d’Abulcàssim, generalment joco-
sos i populars, i la rigorosa feina de 
l’editor filològic, que reprodueix 
les diverses lliçons sobre un mateix 
vers o esparsa, o s’esplaia en ele-
ments varis que permeten d’il·lu-
minar una dada que pot resultar 
fosca o incomprensible per al lec-
tor actual. Dos manuscrits d’èpo-
ques diferents –un, a l’Escorial; 
l’altre, a Sant Petersburg– perme-
ten a Cornudella de ressuscitar 
aquest poeta i donar-li una vida no-
va en la llengua de Llull.  

I quin munt de versos esplèn-
dids, d’art menor o major! Alguns 
de ben augustos, com els següents: 
“Si el cor el tinc com el terrer nadiu 
/ –esquerp i hostil a cap bri d’her-
ba verda–, / la lluna hi va fer rel fins 
al més viu / i en arrencar-la hi va 
deixar una esquerda”. O com 
aquests altres, que descriuen la vo-
luntat d’ajeure’s per esperar “la 
mort que se m’atansa”: “amb pàm-
pols per turbant / i pàmpols per 
mortalla, / la rebré com l’infant / 
que espera la rondalla”. Aquests 
d’aquí, resoltament més procaços, 
parlen de penetrar grutes flairoses 
(versos que, en el nostre romanç, 
podríem dir que pitarregen o sa-
garregen): “Vaig entrar-hi una ve-
gada / i t’ho puc assegurar: / va que-
dar-me’n perfumada / l’eina que 
tinc a la mà”.  

Cornudella en sap tant, d’es-
criure (vull dir, de traduir, que és 
una altra manera d’escriure), que 
no fa rimar arbre amb marbre, si-
nó amb Abracadabra, com pertoca. 
“Un famoso poeta es menos inven-
tor que descubridor”, va deixar dit 
Borges al conte esmentat. Cornu-
della ens descobreix, certament, 
Abulcàssim, però té la magnanimi-
tat i el bon gust d’inventar-li tota 
una obra.!

anar fins a la Xina / i el meu cor s’hi 
va quedar / i d’ençà que en vaig tor-
nar / soc un odre que camina” fa re-
ferència a aquests dos extrems de 
la biografia del poeta –el viatge ex-
cepcional i l’afecció a les begudes 
espirituoses–. Jorge Luis Borges 
ens en va donar una notícia no gai-
re generosa al conte La busca de 
Averroes, d’El Aleph (1949). Hi pre-
sentava un sopar entre Averrois 
–que estava enderiat a interpretar 
Aristòtil, però que quedava enca-
llat en dos conceptes del filòsof 
grec que no entenia: el de tragèdia 
i el de comèdia–, l’alcoranista Fa-
rach i el poeta Abulcàssim. 

Cornudella, per la seva banda, 
s’ha proposat donar-nos a conèixer 
l’obra reconeguda de l’andalusí, 
més aviat exigua: tot plegat, un con-
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