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otser perquè un viatge com
el que va efectuar a l’Àfrica
occidental el 1993 seria avui

gairebé impossible pel risc de ser
segrestada per radicals islamistes,
resulta interessant que ara ens arribi
Malí Blues, de Lieve Joris. L’autora
d’origen belga que escriu en neer-
landès dóna forma a un mosaic aco-
lorit sobre els personatges que va
coneixent durant una ruta trepidant
per terres del Senegal, Mauritània i
Mali.

Estructurat com un engrescador
dietari que retrata les individualitats
amb remarcable habilitat, Malí Blues
recull històries com la del músic
malinès Kar Kar (Boubacar Traoré)
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o la del senegalès Amadou, que or-
ganitza manifestacions per millorar
la recepció del senyal televisiu a la ri-
ba del riu. Uns protagonistes que de-
fineixen aquelles societats que so-
vint la lupa occidental es mira en
blanc i negre i de les quals Joris en
matisa la gradació tot i no entrete-
nir-se en descripcions preciosistes.
La narradora mostra amb encert el
joc de l’oralitat i, amb una oïda de
griot, reprodueix el flux de records
explicats per una gent de vida inten-
sa, amb fractures emocionals com
la del maurità Sass, que no pot esca-
par-se dels seus orígens nòmades
tot i haver estudiat sociologia a Pa-
rís. Un traç fi per a uns personatges

que conviuen amb l’adversitat i el
fracàs, que tenen un peu a la riba de
la tradició i l’altre en la modernitat,
però no perden el coratge ni el sentit
de l’humor.

Perspicàcia
De Joris, a casa nostra ja en conei-
xíem Les portes de Damasc, un vo-
lum més reflexiu que era fruit d’una
llarga estada a la capital siriana a ca-
sa d’una amiga, el marit del qual era
un pres polític. Malí Blues, en canvi,
desprèn l’alè fresc d’una road movie
en què l’autora avança per territoris
desconeguts com una arqueòloga
perspicaç que es fixa en els detalls
que cisellen les múltiples realitats.

Compromès sense caure en la
complaença, a estones divertit i
efervescent però també vigorós,
Malí Blues captiva per una prosa
musical, gairebé transparent, per la
descripció dels personatges a través
dels diàlegs i perquè es desempalle-
ga de l’objectivitat del periodisme en
els moments precisos. El primer dia
de viatge, tot just aterrada a Dakar,
la narradora es pregunta: “Quan dei-
xarà Nova York de ser un punt de re-
ferència per a mi?” La resposta la
dóna en capbussar-se, des del pri-
mer minut, en un univers ple d’àni-
ma. Potser perquè, com deia V.S.
Naipaul, “són diferents de nosaltres
creuen en la màgia”. ❋

Creuen en la màgia
Viatges Marta Monedero

ecuperin, si els ve de gust, el llibre
A hores petites, del sempre im-
mens Joan Vinyoli, i tornin a llegir

“El poema”. O escoltin-ne tan sols els úl-
tims versos: “[...] Ara el poema és un se-
guit de mots / que, del vell pòsit de dolor i
sanglots / i crits de goig i sostingut anhel,
/ ha esdevingut en la negror del cel / llum
polièdrica que ens consola a tots, / mu-
dant la mort en delusori tel.” És talment ai-
xí: el poema podria emetre i podria espar-
gir aquesta llum polièdrica que ens conso-
la a tots, de la mateixa manera que pot es-
devenir decididament portentós en qual-
sevulla de les seves textures; d’aquest seu
desplegat fecund que ens absorbeix (tam-
bé a tots) en els embats més trepidants
del temps per allò que té d’habitacle sense
parets que ho engloba sempre tot, i també
per una gènesi de sobreïxent que irradia
amb força sobre l’arquitectura de la vida
(la viscuda, la que vivim i la que viurem) i
del món en majúscules. Justament això: el
poema pot contenir la sang presa –presa
d’embassada o presa de captiva?– i tam-
bé (i posem-hi que sobretot) ens acosta i
ens lliura a fluxos, tresqueres, vials, sen-
ders i corrents que jo diria que ni ens cal
pretendre definir... El poeta Agustí Bartra
ja va deixar escrit que “la poesia no es pot
explicar; simplement, és”. I aquests ver-
sos, per exemple, del darrer llibre de Vi-
nyet Panyella (Sitges, 1954) –Sang presa,
premi Miquel de Palol 2011– poden ser
també una magnífica apreciació en aquest
ordre de coses: “[...] L’alba s’escriu en ro-
sa / amb lletres de neó. / El meu neguit es
filtra / en la llum de l’arbreda. / Al lloc de
no retorn / floreixen els acants”.

No pas de manera fortuïta, Panyella ini-
cia aquest seu viatge de sang presa amb

R

l’escalf de dues cites escollides en clau de
divisa: “L’art, mes enfants, c’est d’être ab-
soluement soi-même” (Paul Verlaine) i ”Le
coeur sec du créateur” (Albert Camus).
Dues veus amb fondària –la paraula i el
poema com a habitacle– que són l’embol-

call idoni per a l’acolliment de les tres sui-
tes que conformen el volum: La grua del
Liceu, Tercera illa de Böcklin i Sang presa.
La primera neix d’un recorregut per la ciu-
tat de Barcelona i conté indrets identifica-
bles, com ara la grua de Liceu, el restau-

rant i cafè+poesia Horiginal o el
Cafè de l’Òpera; es tracta d’una
suite diguem-ne urbana però que
de seguida ensenya el que sempre
suscita la poesia de Panyella: l’arti-
culació d’un univers poètic que és
concebut i que s’expandeix en i
des de la convivència entre la inte-
rioritat i l’exterioritat (el binomi in-
dissoluble paisatge interior-paisat-
ge exterior), i això es fa present en
molts contrastos intencionats de
versos, com ara aquest “el glaç
que senyoreja el meu jardí”, al cos-
tat de “fora, la llum tan cruel i alta
de l’abril”... La segona suite –Ter-
cera illa de Böcklin– és escrita ínte-
grament en memòria de Baltasar
Porcel, amic personal i artístic de
la poeta, el dia de la seva mort, a
raig i d’una tirada; cosa poc habi-
tual en la manera de fer de Panye-
lla, perquè tots els seus llibres són
escrits a pas lent i amb parsimònia
en el temps (són llibres minuciosa-
ment lents i insistents)... I en la ter-
cera suite, que dóna títol al volum,
Sang presa, es concentren les es-
sències de la seva poesia: ara més
que mai, el poema és l’habitacle i
al mateix temps aquest habitacle
s’ha convertit en l’ànima o en una
vèrtebra sense les quals la poesia
no podria ni concebre’s. Es refer-
ma la necessitat de voler viure en

el convenciment que fora de la vida la poe-
sia no existeix, i viceversa: que en tot cas la
sang escrita fóra el triomf del poema. ❋

[Podeu llegir una entrevista a aquesta poeta a
la contraportada d’aquest mateix suplement]

Poesia Roger Costa-Pau

El poema, sempre l’habitacle
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