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dels interlocutors de García-Planas
són l’última jueva de l’Iraq, un dels
pocs transvestits que hi ha a l’Afga-
nistan, els companys d’equip de dos
suïcides que es van fer esclatar ves-
tits respectivament amb la samarre-
ta del Madrid i del Barça, els amics i
els familiars de la primera víctima
(croata, eslovena, sèrbia, musulma-
na i albanesa) de cada una de les
guerres iugoslaves... I és que la
guerra és molt més –és pitjor– que
un caos de trets i explosions.

A banda de les cròniques de
guerra pròpiament dites, el llibre
també inclou una sèrie de reportat-
ges de caràcter més historicista, en
què el reporter passa per alguns
dels llocs més rellevants o tenebro-
sos de la història recent i compara el
que van ser i el que són: el despatx
de Hitler on es va signar el Pacte de
Munic, el lloc de Milà on Benito Mus-
solini va ser linxat amb la seva
amant... Són cròniques que servei-
xen per il·lustrar el kitsch absurd i
l’espantosa tragicomèdia que sovint
és la història. ❋
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uè és un fantasma, és el títol del pri-
mer conte d’un recull de narracions
plenes d’éssers i d’històries oníriques

i mitològiques carregades d’una humanitat
tan profunda que les fa creïbles del tot. Po-
ques vegades com en La mort de l’escriptor,
la literatura fantàstica t’apropa tant a la reali-
tat, la profunda, aquesta que se’ns presenta
arreu ara plena d’un fals realisme que dilueix
tot el món oníric i inexplicable que ens envol-
ta. La mort de l’escriptor, el conte que for-
neix el títol del llibre, ja ens insinua el rere-
fons de totes les històries. La mateixa mort
en persona manté una conversa viva, pro-
fundament humana, amb l’autor moribund
que lluita per sobreviure davant d’un full en
blanc que és incapaç d’omplir. Un diàleg ple
d’arguments entenedors per fer-li compren-
dre la necessitat de posar fi a la seva exis-
tència que l’escriptor no accepta. La mort es
presenta com a font
de vida.

La lectura del lli-
bre, plena de sorpre-
ses ben mesurades,
amb una ironia de
profunda simplicitat i
amb explicacions cre-
ïbles d’històries inex-
plicables, ens deixa
entreveure la madu-
resa d’una escriptora
que ha pouat en les
profunditats de la
rondallística mallor-
quina per narrar-nos
la realitat actual. La
llengua popular que
empra, assimilada en
la infantesa en la seva
població nadiua de
Sóller i enriquida per
les històries orals populars i les universals de
la literatura fantàstica, ja és l’exponent bàsic
d’una narrativa estimulant. Unes històries
que es llegeixen amb tant de plaer pel que
diuen com per la manera que són explicades
i que, sense adonar-nos-en, ens porten a la
vora del foc de l’àvia sàvia que les explicava
als infants de tots els temps en una vespra-
da de tempestes. Que diuen moltes coses i
en suggereixen encara més amb desenlla-
ços sorprenentment reals sorgits de situa-
cions d’irrealitat.

“Travessar les barreres del que és pre-
visible i ficar-se en el món de l’impossi-
ble, presentant-lo com a real i quotidià és
un divertimento”, explica la mateixa auto-
ra, que considera que “tot és possible a
la vida i a la literatura”. Fins i tot pot pas-
sar que en acabar de llegir La mort de
l’escriptor, de Rosa Maria Colom, arribis
al convenciment que tot el que explica és
fruit de la imaginació, però que els fan-
tasmes hi són presents i ben reals, de
carn i ossos. Els podem tocar, sentir el
que diuen i entreveure’ls dins de qualse-
vol persona que coneixem. I que no els
copsem només en la literatura, sinó que
poden ser ben presents en la nostra exis-
tència de cada dia. ❋
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