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exposició Off the beaten
track (National Portrait Ga-
llery, 2004) recollia la sòlida

tradició de pioneres britàniques àvi-
des de conèixer món i, sovint, dei-
xar-ho explicat per escrit. Una tradi-
ció que la periodista i escriptora
Cristina Morató va explotar en re-
culls com ara Las reinas de África i
Las damas de Oriente i de la qual
sorgeix ara una estimulant via cata-
lana gràcies a Viatgeres i escriptores,
de Pilar Godayol, que ens descobreix
perles curioses: “He descobert la
meva veritable funció a la vida: sóc
una esnob. Una esnob geogràfica”,
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escrivia el 1926 des de Teheran
l’aristòcrata Vita Sackville-West a
Virginia Woolf, qui dos anys més
tard li dedicaria la novel·la Orlando.

Si gairebé nou dècades després
viatjar ja no és un luxe restringit a les
elits –moltes dones es mouen avui
per motius diferents–, les viatgeres
del passat conserven històries extra-
ordinàries com la de Mary Wollsto-
necraft (mare de Mary Shelley), que,
quan els seus contemporanis es de-
lien pel Grand Tour, ella partia cap a
la gèlida Escandinàvia per encarar-
se a la duresa de la natura salvatge. I
és que, pot semblar una poca-solta-

da, però abans de fer literatura viat-
gera cal haver vist món. Una premis-
sa que segueixen les dones de Viat-
geres i escriptores, una amena bar-
reja d’assaig i retrat literari sobre
una desena de periples femenins
dels últims tres-cents anys.

Noms coneguts o no gaire
Professora de la Universitat de Vic,
Godayol tria noms coneguts com el
d’Edith Wharton, notària de la Fran-
ça de principis del segle XX, i Gertru-
de Bell, impulsora de l’estat iraquià
(sense ella i David Lean, Lawrence
d’Aràbia no tindria l’aurèola mítica),

amb altres menys populars com el
de Mary Kingsley, la reina de l’Àfrica,
i la princesa Ekaterina Romanovna
Dashkova, que es feia dir Caterina la
Petita, en contraposició a la tsarina.

Dues catalanes tanquen aquest
entretingut volum de documentació
rigorosa: Aurora Bertrana i Montser-
rat Roig, en principi deslligades de la
resta de pioneres. Tanmateix, si cal-
gués trobar un fil conductor a la de-
sena de retrats, potser seria que to-
tes compartien la frase amb què la
prolífica Vita Sackville-West inicia
Pasajera a Teheran: “Viatjar és el
plaer més íntim que existeix.” ❋
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n algun lloc he llegit fa poc que els
bons poetes creixen i maduren com
a tals en la mesura que limiten i es-

trenyen cada vegada més el seu àmbit de
creació; en el sentit que concentren la veu
en un espai –que inclou formes, textures,
aromes i continguts– del domini profund
de la seva experiència i del fet mateix d’es-
criure, amb tot el que això comporta. No
diré pas que l’afirmació no sigui encertada
–perquè bé que ho és en determinats as-
pectes–, però passa que, de tan absoluta
com se’ns presenta, segur que esdevé im-
precisa i excloent en algun punt, si és que
entenem que justament una de les grans
virtuts de la poesia és aquesta extensa ca-
pacitat que ens brinda (o que brinda als
poetes) de crear cosmogonies diverses i
multiformes fora del pragmatisme i fora,
també, dels termes absoluts. Doncs sí: te-
nim uns quants exemples de poetes amb
força d’aquí i d’arreu –no cal fer llistats de
noms– que en els seus camins d’anar i de
tornar pel que fa a les exploracions de sig-
ne divers han anat donant uns fruits deci-
didament saborosos. Dit això, i per no per-
dre la via, podríem convenir que en qual-
sevol cas als poetes els reclamem en el
desplegat de tots els moviments del seu
trajecte diguem-ne que la veracitat d’una
consciència o, si es vol, una mena de fer-
mesa incondicional en el moment que es
fa saber la pedra que es pica.

I més idees. Com ara aquesta que
complementa les anteriors i que segura-
ment abraça més components, més as-
pectes, més factors, més expectatives,
en definitiva: tenir un món i saber-lo dir.
Sens dubte, aquí hi tenen cabuda una bo-
na colla de grans poetes. També Àlex
Susanna (Barcelona, 1957), amb aquest
seu darrer llibre, Promiscuïtat, i els ante-
riors publicats, com per exemple  El dar-
rer sol (1985), Palau d’hivern (1987) i An-
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gles morts (2007)... Deia Vicent Andrés
Estellés que la comesa que ens fa cres-
cuts de ser en el temps i també de fer el
temps era allò més pròxim a la construc-
ció d’un edifici. L’edifici en majúscules
que és la vida i que és aquest món que
podríem saber dir, fet d’una ànima nostra
bipartida entre l’experiència col·lectiva i la
vivència individual... En un dels poemes
de Promiscuïtat, titulat “Avís”, Àlex Sus-
anna s’adreça als lectors del seu llibre (i
de tots els seus llibres, fet i fet) des de
l’àmbit d’aquest ordre de coses: “Aquest
és un llibre minat: / vés en compte,
doncs, / tu que te’l llegeixes per primer

cop, / si de tant en tant hi trobes /algun
poema que no acabes / de saber a qui
s’adreça / o de qui està parlant, / que pel
cas és el mateix: / són petites bombes /
de rellotgeria / amb efectes retardats /
que he anat amagant / en llocs estratè-
gics / perquè t’hi embranquis / i no donis
res per segur”.

Un món de mons
Del mot promiscuïtat el diccionari diu que
al·ludeix a una barreja de coses molt diver-
ses entre elles; que es pot usar indistinta-
ment en un sentit o en un altre. I de pro-
miscu, diu que és algú que manté rela-

cions sexuals sovint i amb persones dife-
rents. Oblidin els sentits literals i provin de
pensar en la metàfora que Susanna ens
proposa a través del títol del volum. En
aquests poemes traspuen unes celebra-
cions múltiples, sempre a partir d’unes
constatacions de vida viscuda que s’han
forjat al costat de les preguntes. El desig,
l’alteritat, el sexe, els temors, els allibera-
ments, les pluralitats, els dubtes, el binomi
emocions-pensament, les intempèries, les
aspiracions o les solituds són a Promiscuï-
tat no pas matèria diluïda, ben al contrari:
són vèrtebra i aliment. Paisatges de l’in-
tern en construcció constant. ❋
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