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És estrany que els 
mitjans de comu-
nicació catalans 
no hagin parat 
més atenció a la 
nova novel·la de 
Ledicia Costas. I 

ho és perquè cap escriptora com 
ella pot exemplificar les dificultats 
que els autors que s’expressen en 
qualsevol de les llengües cooficials 
de l’Estat tenen per cridar l’atenció 
de la indústria editorial en castellà. 
Costas és l’autora més coneguda a 
Galícia i ha aixecat tota la seva obra 
sobre una llengua amb tan poc de 
suport de la mateixa Xunta com és, 
paradoxalment, el gallec. 

De fet, aquesta dona té a casa se-
va un prestigi tan evident que no fa 
gaire Abel Caballero li va concedir 
la capacitat per parlar amb els au-
tors gallecs morts. Era una broma, 
esclar, però no deixa de ser simbò-

L’origen de la boira
lic que l’alcalde de la seva ciutat, Vi-
go, li atorgués aquest do. Això per no 
parlar que, el 2015, va guanyar el 
Premio Nacional de literatura in-
fantil i juvenil amb Escarlatina, a 
cociñeira defunda, una de les poques 
obres escrites en una llengua coo-
ficial que, sense estar traduïda en 
aquell moment, ha aconseguit sal-
tar aquesta cosa tan alta que és la 
barrera idiomàtica. 

Però Ledicia Costas no ha hagut 
de lluitar només amb el problema 
de les llengües minoritàries, sinó 
també amb allò que els periodistes 
culturals anomenen el salt, i que no 
és altra cosa que l’intent d’un es-
criptor de literatura infantil i juve-
nil per arribar al públic adult. 
Aquest salt sempre és complicat i 
moltes vegades ensopega amb el re-
buig d’un sector de la crítica, que 
considera que els escriptors que en-
tretenen els nens no tenen prou ta-

ber que són els assassins. Però el lec-
tor sí que ho sap de bon principi. I 
és que Costas no vol que caminem 
sobre les brases de l’intriga, sinó en-
tre les ombres de la personalitat de 
cada un dels personatges. 

Perquè al poble de Merlo hi ha 
boira, molta boira, tanta boira que 
l’ànima de la gent s’ha enfosquit. Els 
secrets del passat s’han convertit en 
un pou on tothom ha caigut i l’auto-
ra només ha d’encendre una llanter-
na per recordar-nos una cosa que 
encara que se sàpiga no és menys 
important: pobles petits, inferns 
grans. Pederàstia a la parròquia, vi-
olacions a menors, homosexualitats 
amagades, traïcions entre amics... 
Totes aquestes maldats i pors les 
trobem a la novel·la, una noir rural 
que, d’altra banda, presenta uns per-
sonatges femenins d’una força ex-
traordinària. I és que, com diria Ma-
ría Sánchez, autora de Tierra de mu-
jeres, les dones del camp s’han em-
passat tants gripaus al llarg de la 
vida que han acabat sent més fortes 
que tots els homes del món.!
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lent per satisfer els grans. Costas ha 
volgut demostrar que això no no-
més és absurd sinó també estúpid, 
i ho ha fet amb una novel·la, Infa-
mia, que s’ha traduït ella mateixa al 
castellà i que originàriament va pu-
blicar a l’editorial Xerais amb un 
enorme èxit de vendes.  

Infamia es un thriller psicològic, 
un gènere literari que està experi-
mentant un autèntic boom a Galícia, 
i en concret a Vigo, com demostren 
les obres de Domingo Villar, Pedro 
Feijoo i Beto Luaces. Però que nin-
gú s’espanti. Som conscients que el 
terme thriller psicològic espanta els 
amants de l’alta cultura, però en 
aquesta ocasió parlem d’una no-
vel·la amb més afany literari que co-
mercial. Es tracta de la història 
d’una professora de dret penal que, 
fugint d’una relació tòxica, s’ins-
tal·la en un poble, Merlo, on vint-i-
cinc anys enrere van desaparèixer 
dues germanes menors d’edat. Al 
municipi tothom sospita que els cri-
minals s’amaguen entre els veïns i 
que cada matí els saluden sense sa-

Inclassificable, 
multiforme, enci-
clopèdic: són ad-
jectius que s’han 
fet servir per par-
lar de Cos, un lli-
bre escrit fa més 

de deu anys que ha tingut la feliç ca-
sualitat d’arribar traduït en català i 
castellà al mateix moment que se li 
ha concedit el premi Nobel a l’au-
tora, la polonesa Olga Tokarczuk 
(Sulechow, 1962). “Mai no he estat 
una gran amant dels museus d’art i, 
si depengués de mi, els canviaria de 
grat per gabinets de curiositats on 
es recull i s’exposa el que és rar i ir-
repetible, el que és estrany i mons-
truós. El que existeix a l’ombra de la 
consciència, i que quan un ho mira, 
fuig del camp de visió”, explica la 

Gabinet de curiositats
narradora. Cos funciona com un ga-
binet de curiositats ple de mans ta-
llades i caps amb quatre ulls: histò-
ries de tot tipus i mides, anotacions 
de cinc línies al costat de petites 
nouvelles, contes sobre cames am-
putades i negres dissecats. És una 
escriptura tenaç i a la vegada lleuge-
ra, que furga en l’ombra de la cons-
ciència i persegueix allò que fuig del 
camp de visió quan ho volem captu-
rar amb la mirada. Ho fa al llarg d’un 
viatge que podria ser infinit i que es 
clou al cap de quatre-centes pàgines 
però podria haver-ho fet abans o 
molt més tard: no és un llibre que 
calgui llegir tot de cop, tot i que gua-
nya força si es fa així, perquè l’au-
tora sap portar-nos allà on vol i el 
culmina amb una escena memora-
ble. És una lectura intensa, variada, 
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Aquesta imatge de l’arrelament es 
pot superposar, com en capes de pa-
per de ceba, a la imatge d’un mapa 
físic amb corbes de nivell i també a 
la dels vasos sanguinis de l’interior 
d’un cos humà: la sang que circula 
per les venes, les persones que ca-
minen pels camins, la saba que xopa 
les arrels i alimenta l’arbre són tres 
maneres d’explicar el pas de la in-
formació i la cultura d’uns individus 
a uns altres com un procés possible 
només a través de la capil·laritat. La 
literatura de Tokarczuk funciona 
així també, infiltrant-se en el lector 
a poc a poc, com benzina o tinta. 

Quantes històries precioses ama-
ga Cos! La de la dona russa que s’es-
capa de casa i viu al metro fins que 
coneix una altra dona que li explica 
que només movent-se aconseguirà 
fugir del Diable. La de l’anatomista 
que escriu cartes a la cama que li van 
amputar. La de la germana d’un an-
tic servent de l’emperador Francesc 
I d’Àustria, que suplica que li tornin 
el cos dissecat del seu germà, que 
s’exposa com un trofeu. Entre unes 
i altres, la narradora utilitza molts 
mitjans de locomoció, sobretot avi-
ons: el silenci durant el vol o el salt 
de fusos horaris com si fossin grills 
de mandarina que ens anem men-
jant a mesura que avancem són ele-
ments que acosten el llibre a la con-
temporaneïtat, i contribueixen així 
a desconcertar una mica més el lec-
tor. ¿Està llegint una miscel·lània 
antiga, tipus Gargantua i Pantagru-
el, o un exercici postmodern? Tot a 
la vegada: la tossuderia de l’autora a 
favor de la narració clàssica de les 
històries amb les quals trena el llibre 
l’allunya del credo postmodern, pe-
rò l’atomització a la qual les sotmet 
podria interpretar-se com el contra-
ri. En qualsevol cas, es tracta d’una 
manera de fer que qüestiona i rein-
terpreta el coixí de la tradició, tant la 
polonesa, riquíssima, com la centre-
europea, i això és d’agrair.  

Esperem que el premi Nobel li 
doni molts lectors a casa nostra i fa-
ci que ens n’arribin traduïdes més 
obres, si pot ser editades i traduïdes 
amb la cura que ho han fet Rata i 
Xavier Farré, encara millor.!

amb interrupcions i canvis de direc-
ció constants. Un llibre que no des-
cansa mai ni deixa descansar el lec-
tor, perquè l’empeny a ser un curiós 
permanent, un enamorat constant 
a la recerca de l’objecte de desig.  

Un dels eixos que formen la no-
vel·la és el que va del moviment dels 
cossos mentre són vius fins a la seva 
immobilitat, contemplació i estudi 
quan són morts: viatgers i errants 
comparteixen pàgines amb anato-
mistes, cossos dissecats i cames am-
putades. La narradora és una es-
criptora polonesa d’humor punxe-
gut, com la gran Szymborska, que a 
vegades es fa sentir més i a vegades 
s’amaga del tot: explica que ja des de 
petita va notar que només el movi-
ment la faria sentir viva, que era al-
gú contrari a arrelar als llocs. 


