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l 23 de febrer del 1981 va
ser un dia especial en la vi-
da de Paul Auster: va conèi-
xer l’escriptora Siri Hus-

tvedt, que tres mesos després esde-
vindria la seva dona (continuen
sent marit i muller). Aquell dia, Es-
panya –“la España de todos los de-
monios”, en el vers de Gil de Bied-
ma– es lliurava, una vegada més,
als seus fantasmes, al seu tenebris-
me, a la putrefacció. I, mentres-
tant, a l’altra banda de l’oceà, s’il·lu-
minava un amor de pel·lícula entre
dos bons escriptors.

Diari d’hivern m’ha reconciliat,
per enèsima vegada, amb la litera-
tura d’Auster. No és pas el primer
cop que l’escriptor de Nova Jersey
arracona temporalment la ficció
per escriure sobre, si se’m permet,
la ficció de la seva vida. Si deixem

E
de banda les seves novel·les, en què
apareixen no pocs detalls que re-
meten a l’existència pròpia (i hi
pul·lulen personatges que retiren
molt a ell), hi ha dos llibres, La in-
vención de la soledad i Viure al dia,
més específicament o més inequí-
vocament autobiogràfics, i aquell
altre, força més anecdòtic, que va
dedicar a la seva màquina d’escriu-
re i, doncs, a l’ofici. El que presento
ha de ser pres, de principi a fi, com
un llibre de memòries, escrit du-
rant l’any 2011, i amb un acaba-
ment de gran obra d’això que ara
en diuen la literatura del jo: l’autor
ens informa que ja ha fet seixanta-
quatre anys i que ha entrat a l’hi-
vern de la seva vida. Que sigui un
hivern llarg, que no s’acabi de des-
entendre de la primavera (que si-
gui una primavera d’hivern).

La persona gramatical escollida
per conduir la narració és la segona
del singular, que permet, en princi-
pi, una distància superior respecte
als fets narrats –si la comparem, és
clar, amb la primera persona del
singular–, però que no predisposa
al simulacre de la ficció –si la com-
parem, vull dir, amb la tercera per-
sona del singular–. Diari d’hivern
recorda la infantesa de l’escriptor,
per bé que no s’hi esplaia gaire, en
aquells anys. Hi ha, és cert, pàgines
interessants dedicades als primers

temps, als primers jocs, a les pri-
meres nafres. Perquè, això sí, el lli-
bre és una mena de recompte mi-
nuciós, de punta a punta: les cica-
trius a la cara o al cos, que donen fe
de les ferides i els accidents; les ca-
ses o pisos en què ha viscut, poc o
molt, Auster (en total, 21 domici-
lis; principalment als Estats Units,
però també a França, on va passar
tres anys, i en altres països del
món); els viatges (molts); els dies
viscuts fora del país natal (una pi-
la); la infinita seqüència d’actes 

Tot el text
té un marcat

caràcter doble
que defuig

la simplificació

Poesia D. Sam Abrams

La beneïda fúria de l’ordre
ra sabem que quan Jordi
Carrió va publicar el seu lli-
bre anterior, Els dies que vin-

dran (2009), tenia tota la intenció
del món de reorientar la seva carre-
ra poètica per deixar de ser un autor
perifèric dins el sistema literari poc
convencional. I la seva nova obra,
Suite Barcelona, ve a confirmar in-
equívocament aquesta tendència a
la sortida de la marginalitat.

Suite Barcelona és una obra de
primera magnitud literària i no és
gens d’estranyar que el seu autor
tingui ganes de lluir-la des de les pri-
meres butaques de la primera fila de
la poesia catalana. Tot apunta cap a
l’excel·lència de l’obra: el contingut i
la forma, l’exquisida edició dissenya-
da per Pere Torrent i Guillermo Bra-
goni, el magnífic pròleg i epíleg de
Jordi Llavina i Joan Santanach i Su-

A ñol, respectivament, els gravats de
Pieter Sluyter, Jacques Rigaud i Pas-
casio di San Giovanni...

El llibre és una suite que recull 46
autèntics poemes en prosa que re-
creen la vida a Barcelona entre el
1710 i el 1715, durant el darrer tram
de la Guerra de Successió. Els poe-
mes estan presentats com a anota-
cions d’un dietari íntim del protago-

nista i testimoni. Per una banda, són
creacions completament autòno-
mes, una mena de petits monòlegs
dramàtics, tan a la manera de Brow-
ning, però, al mateix temps, es van
desplegant amb una decidida volun-
tat narrativa i clars contagis del món
del pensament. El joc deliciós entre
lirisme, poesia en prosa, dietarisme,
assagisme i narrativitat és ben àgil i
d’alta qualitat, i acaba dotant el llibre
d’una intensa complexitat soterrada.

De fet, tot el text té un marcat ca-
ràcter doble que defuig constant-
ment la simplificació tan present a la
nostra societat actual. Per comen-
çar, Suite Barcelona té la qualitat do-
ble de la identitat del protagonista,
que és i no és Jordi Carrió. En el
fons, Carrió ha seguit el model de
Pasternak que va conferir l’autoria
dels poemes inclosos a la seva no-

vel·la al protagonista Yuri Zhivago.
Zhivago és i no és Pasternak.

A partir d’aquí tot el discurs de
Suite Barcelona es converteix en do-
ble. La doble lectura de la història
mateixa perquè constantment hi ha
un evident paral·lelisme al·legòric
entre la Barcelona del segle XVIII i la
del segle XX. El llenguatge doble que
balla sobre un punt de tensió magis-
tral entre l’expressivitat actual i una
lleugera evocació de la llengua de
l’època. I l’oscil·lació contínua entre
contraris conceptuals com ara ima-
ginació i realitat, creació i destrucció,
vida i mort, ciutat i natura, paraula i
silenci, individualitat i alteritat, intimi-
tat i col·lectivitat, actuació i reflexió,
solitud i companyia, història i atem-
poralitat, actualitat i tradició, art i
vulgaritat, quotidianitat i autoreflexi-
vitat...



9 DE FEBRER DEL 2012 11

alma, la narradora del relat, explica: “Quins
temps ens ha tocat viure, Tat? L’amor i la mort
van de la mà, ja veus”, en una de les moltes pe-

ripècies que viuen els protagonistes de la novel·la de
Pep Castellanos Raons de sang i foc. Uns temps con-
vulsos en territori fronterer de cristians i moreria als
voltants de Castelló, quan els Agermanats atacaven a
sang i foc els moriscos, mentre les tropes del duc de
Sogorb intentava posar fi, també amb sang i foc, al fa-
natisme repressor.

Aquest escenari de violència col·lectiva s’agreuja
encara més en personatges indefensos, com Saïda,
una noia adolescent, “la criatura més dolça de tota la
moreria”. Ella serà testimoni i víctima de l’assassinat
d’un familiar seu que l’assetjava. Un fet que la va fer
decidir a disfressar-se d’home per sobreviure al seu
entorn i poder sortir de casa. En la seva feina al carrer,
coincideix cada dia amb Manel, un adolescent apre-
nent d’adober, cristià que simpatitza amb els Ager-
manats. Tots dos aniran refermant una amistat que li
permetrà a Manel desco-
brir que sota la disfressa
del seu company de feina
hi ha una dona encisadora
que l’enamora bojament.

Una estimació que s’ha
de mantenir en secret, ja
que la procedència dife-
rent dels amants en mo-
ments de forta tensió
ideològica és perseguida
també a sang i foc. Només
Salma, una alcavota de la
moreria, que regenta una
casa de barrets en zona
conquerida, coneix i tutela
aquest amor. I el narra a la
seva germana Fatma amb
tots els ets i uts, ja que la
seva particular feina li per-
met ficar el nas arreu. Un fet que li facilita explicar-li a
la vegada totes les trifulgues dels amants furtius i
també els desitjos, amors, traïcions, salvatjades i mi-
sèries d’una societat fanatitzada, enfrontada i ex-
cloent que es mou per la desraó violenta.

Però Salma no només observa, tutela i explica
l’amor furtiu, sinó que passa a tenir un protagonisme
decisiu del relat, amb un paper determinant en el des-
envolupament de la història en els seus moments
més àlgids. El seu pes en la narració creix més per la
seva manera d’explicar els fets, calcada de la rica tra-
dició musulmana dels contes de les Mil i una nits.

Un relat excitant de tot el que passa en els carrers i
cases d’una societat marcada per la violència, però
explicat de manera pausada, amb descripcions bri-
llants i coloristes dels personatges, dels ambients i les
accions. També dels desitjos i il·lusions. I amb molt de
diàleg, frases fetes, llenguatge de carrer deixat anar
pel broc gros, i amb un humor soterrat, més de som-
riures que de riallades. El llibre entra més per les ore-
lles que pels ulls, ja que en llegir-lo a vegades sents la
veu dels personatges.

Una novel·la, doncs, amena, intrigant i atractiva per
la història i les històries que explica, però més interes-
sant encara per la manera d’explicar-les: un treball
profund de la llengua de l’època que permet introduir
el lector en el temps, l’espai i la manera com es vivia i
convivia. La coincidència amb l’edat d’or de la literatu-
ra catalana al País Valencià ha permès a Pep Castella-
no guarnir el relat amb el to del parlar dialectal del seu
temps de manera creïble i ben entenedora. ❋
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Secrets de sang
i llibertat
Jordi Capdevila
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cultats. Auster no hi parla gairebé gens
de la seva germana –víctima d’una malal-
tia mental–, i es refereix força més a la fi-
lla que ha tingut amb Hustvedt que no
pas al fill fruit del seu primer matrimoni.
A setze anys, Mr Auster va perdre la vir-
ginitat i va fumar el seu primer cigarret,
però l’una acció i l’altra no van ser, per
entendre’ns, consecutives. El llibre, des
d’un punt de vista estructural, s’organit-
za en diversos grans blocs temàtics, tot i
que no els destaca: els més significatius
són els dedicats a les cases, a la mare (i a
la mort d’aquesta) i a la dona. Els dos úl-
tims són els que mereixen una més gran
implicació, i és per això que se’n desprèn,
també, una emoció narrativa superior.
Faci de tant en tant ficció o no, Auster
demostra tenir una memòria prodigiosa.
Aquí, la descripció d’un accident de cot-
xe, del qual ell, la seva dona i la filla van
sortir miraculosament indemnes; allà, la
referència a algun atac d’angoixa; més
enllà, la seva resolució a condemnar l’an-
tisemitisme i, si calia, la d’emprendre-la a
cops de puny amb tot aquell que denigri
la comunitat jueva o hi ironitzi...

És un gran llibre, que advoca, alhora,
per la compassió i el relat sense edulcora-
cions. Vida populosa i intensa, la d’un es-
perit obert i porós, que ha començat a
sentir els motius del llop. Entre tanta ac-
tivitat i moviment, però, una pàgina que
a mi m’ha resultat especialment suggeri-
dora: la que recorda la trobada que van
mantenir l’any 2004 l’escriptor nord-
americà i l’actor francès Jean-Louis Trin-
tignant, arran d’una lectura pública d’un
dels llibres del primer, a París. ❋

Paul Auster ha
publicat les
memòries dels
seus 60 anys
PERE VIRGILI

consuetudinaris que ha realitzat l’autor al
llarg de més de seixanta anys d’anar pel
món...

Recompte, sí: els seus lectors habituals
ja coneixem la flaca d’Auster –transferida
als seus personatges– per fer inventari de
coses. Diari d’hivern, però, és molt més
que això. És un llibre intens, magnífic, que
s’obstina a revelar una veritat fonda, la se-
va. No pas d’una manera autocomplaent,
perquè hi ha espines pertot i perquè pel
camí, malgrat l’aura de felicitat i esplen-
dor que envolta sempre l’escriptor i la seva
dona, s’ha anat trobant amb severes difi-

Suite Barcelona
Autor: Jordi Carrió
Editorial: Fonoll
Juneda, 2011
Pàgines:  113
Preu:  15 euros

Ara bé, tot aquest esqueixament,
tota aquesta divisió problemàtica gi-
ra a l’entorn d’una dèria única que,
amb un cop de geni, vertebra tot el
text: la recerca de l’ordre subjacent,
la famosa “beneïda fúria de l’ordre”
del gran poema de Wallace Stevens,
Idea of Order at Key West. En defini-
tiva, Carrió coratjosament es nega a
sucumbir davant el desordre i la
desraó. Carrió és un poeta de signe
teleològic que sap perfectament que
la condició humana no està regida
per l’atzar i la manca de sentit. Totes
les coses tenen una justificació i una
profunda raó d’ésser. “Viure m’és
bell”, diu en un dels poemes. I la be-
llesa de la vida, una vida viscuda en
plenitud, es troba justament en la
recerca persistent de l’ordre, l’ordre
que resol els conflictes en una sínte-
si superior. Bravo! ❋

De manera al·legòrica, Jordi Carrió
es mou a ‘Suite Barcelona’ entre la
ciutat del segle XVIII i la del segle
XX LLUÍS CRUSET




