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Un dels mantres 
més repetits pels 
mandarins litera-
ris –al costat de la 
norma “la teva vi-
da no és interes-
sant”– és que la 

bona literatura no pot ser política. 
Com si el que és personal no fos po-
lític, com si es pogués viure sense 
prendre partit. Paradoxalment, la li-
teratura vivencial no para de guanyar 
lectors, i alguns dels millors llibres 
del curs passat –penso en Lectura fá-
cil de Cristina Morales, per exem-
ple– són polítics fins al moll de l’os. 

Aquest 2020 comença amb un 
altre prodigi construït des de l’ex-
periència i l’activisme, Els argo-
nautes, de Maggie Nelson, una his-
tòria d’amor transgènere que és 
tan inoblidable com inclassifica-
ble. La Maggie s’ha enamorat del 
Harry Dodge, abans Harriet, i el 
“T’estimo” que se li escapa la pri-
mera vegada que fan sexe anal és 
només el tret de sortida d’un viat-
ge fascinant per emparaular l’amor 
queer i, de passada, destruir moltes 
de les idees preconcebudes que te-
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ENCARA QUE  
‘ELS ARGONAUTES’ 
SIGUI EL PRIMER 
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TRADUEIX AL 
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MAGGIE NELSON, 
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HA PUBLICAT  
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L’AUTOBIOGRAFIA, 
LA CRÍTICA D’ART  
I ELS ESTUDIS 
‘QUEER’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL nim sobre la parella, el gènere, el 
sexe i la maternitat.  

De la mateixa manera que els ar-
gonautes de Jàson van anar apeda-
çant el vaixell durant el viatge, de 
manera que la nau que va tornar al 
port no era la mateixa que n’havia 
salpat, la parella protagonista nave-
ga entre canvis corporals constants: 
la Maggie passarà de mirar-se la ma-
ternitat amb distància a sotmetre’s 
a un procés d’inseminació i descriu-
re tots els canvis que li provoca pa-
rir –per a ella l’embaràs, “el súm-
mum de la conformitat”, és en rea-
litat una experiència inherentment 
queer–. I en paral·lel, el Harry –que 
no es defineix com a home ni com a 
dona, sinó com “una butch amb tes-
tosterona”– se sotmetrà a un tracta-
ment d’esteroides i a una mastecto-
mia alliberadora. 

Un amor trenat de teoria 
Però si el tema d’Els argonautes ja és 
poc comú, la forma encara és més 
insòlita: a mig camí entre les memò-
ries i l’assaig acadèmic, i fent equili-
bris constants per trobar el punt 
just entre rigor i divulgació, o entre 
l’anècdota i la categoria. Alguns crí-
tics n’han dit autoteoria, d’això que 
fa Nelson: sigui com sigui, aquesta 
barreja de vivències autobiogràfi-
ques i reflexions teòriques és una de 
les troballes formals més estimu-
lants dels darrers temps. Així, la 
crònica de l’enamorament i la re-
cerca d’un pis en comú es trena 
constantment amb citacions de 
Freud, Lacan o Deleuze, de feminis-
tes clàssiques –Susan Sontag, Luce 
Irigaray– i teòriques del gènere de 
darrera fornada, com Judith Butler 
o Paul B. Preciado. Però no són cites 
pedants despenjades, ni notes a peu 
de pàgina, sinó frases en cursiva en-

mig del monòleg de l’autora, com 
aquelles màximes que ens fem nos-
tres i que enriqueixen el nostre pen-
sament. Per a Nelson i Dodge la cul-
tura és dialèctica, i l’amor una con-
versa infinita.  

També s’ha de dir d’entrada: Els 
argonautes no és un llibre fàcil, i a 
estones no saps si estàs llegint una 
autobiografia o prenent apunts en-
mig d’una conferència al CCCB. En 
obrir-lo a l’atzar pots topar amb fra-
ses tipus “Com podem fer espai per 
al món no-fàl·lic si el món fàl·lic 
sempre està provant de tornar a en-
trar en escena?” Però malgrat ser 
costerut i exigent, aquestes memò-
ries intel·lectosexuals deixen una 
renglera d’idees brillants: els pro-
blemes dels pronoms personals per 
identificar els trans o la necessitat 
que les paraules noves (boi, cisgène-
re, andromarica) s’aterrin conveni-
entment. Els dilemes d’escriure so-
bre la parella –fins on arribar–, la 
misteriosa eròtica de la lactància o 
l’anomalia que la majoria de bestse-
llers sobre la criança els hagin escrit 
homes.  

Els argonautes és també un com-
pendi accelerat per descobrir al món 
LGBTQ+ tant el seu mainstream 
–cada cop més assimilat pel neoli-
beralisme– com les seves subcultu-
res salvatges, amb aparicions del fis-
ting i el BDSM, el porno artístic i les 
performances radicals. En definiti-
va, Els argonautes és un llibre inaca-
bable, amb mil i un fils per estirar, 
que s’interroga amb valentia sobre 
els paràmetres que definiran l’amor 
al segle XXI. Que no us espanti 
l’aparent complexitat formal i te-
màtica, que el de Maggie Nelson és 
un relat únic, emocionant i entra-
nyable, com sempre han estat les 
grans històries d’amor.!
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Escriure fàcil és 
una de les coses 
més difícils que 
hi ha. És el pri-
mer que ve al 
pensament en 
llegir A tocar, de 

Manuel Forcano. Tot flueix i tot és 
nítid, però costa moltíssim arribar 
a aquest nivell d’escriptura sense 
sonar banal. Diria que hi ha un pre-
cepte ètic previ en l’escriptura de 
Forcano: escriure net, i honesta-
ment, és a dir, sense enganys ni im-
postures, siguin retòriques o ima-
ginatives, i aconseguir establir la 
pròpia veu en un context de poesia 
referencial. El tema és, ras i curt, 
la celebració del desig, i la seva evo-
cació. Naturalment, hi ressona Ka-
vafis en un pla no només estilístic 

Escriptura neta i sense impostures
sinó en la posició moral del jo líric. 
Tanmateix, resseguint l’enfilall, ar-
ribem a la lírica grega arcaica, i a 
l’hel·lenística, tan exquisida i cris-
tal·lina com es vulgui, en la vena 
d’una poesia eròtica exempta, però, 
de procacitats i satirismes, és a dir, 
aquella més sublim, que no neces-
sita expressar grolleries per dir les 
coses més òbvies i essencials. Això, 
ben fet, fa que la poesia hi guanyi 
sempre: és l’art de l’el·lipsi.  

Si ens acompanyés l’erudició, se-
gurament podríem rastrejar els di-
vans de la poesia aràbiga, en la tra-
dició de cants d’amor hebreus, ja 
presents en els llibres bíblics, i fins 
i tot ens podríem arribar a la gran 
escola de la poesia amorosa en sàns-
crit. De fet, en el magnífic poema 
que clou el recull, Ciutat refugi, el 

una llengua rasa i depurada: res no 
entorpeix la descripció, tot hi és 
útil, imprescindible. Aprofundeix 
en l’art de la comparació, que és 
sempre eficient i sorprenent, sovint 
bellíssima i punyent. Hi ha exem-
ples esplèndids, per la força i l’ori-
ginalitat: “...desitges sorollosament 
/ com una niera d’ocells bec oberts”. 
I també metàfores molt fortes, sem-
pre amb un sentit feliç de la llengua: 
“I d’aquell a dojo nostre / no en va 
quedar / ni gota”. Sens dubte hi tro-
baríem, posant-hi atenció, l’em-
premta d’un poeta estimat (i tradu-
ït!) per ell: Iehuda Amikhai. Però in-
sistim en aquesta capacitat forcani-
ana d’inventar el món, de rajar des 
de les fonts més límpides de la cre-
ació. Tot plegat, una delícia per a 
qui vulgui entrar-hi.!
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poeta fa un repàs, immiscit en el re-
lat, de citacions memorables. 

“En versos passo en net / allò 
que fórem”, diu. I ho fa valent-se 
sempre d’un pretext que vehicula 
l’experiència, en una sàvia combi-
nació de dos recursos: el pensa-
ment analògic (comparació/metà-
fora) i el pensament, diguem-ne, 
parabòlic (justament el pretext 
que crea la petita història, la parà-
bola anecdòtica). 

Tanmateix, com dèiem, tot al 
llarg del llibre, Forcano té el do 
d’assimilar el seu bagatge i fer-lo fo-
nedís, component d’una manera in-
augural. Per això, el doll poètic 
sembla que neixi pur, verge, per xi-
frar unes experiències viscudes que 
semblen intocades pel llibresc. La 
poètica de Forcano treballa amb 


