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El poeta i cantautor aragonès Ángel Petisme

Sense línia de la
fortuna a la mà

P O E S I A

D A V I D C A S T I L L O

Ángel Petisme, Buenos días
colesterol. Pròleg de Túa Blesa.

Premi Sial. Sial. Madrid,
2000.

L
a poesia del cantautor
Ángel Petisme (Cala-
taiud, 1961) té tanta
música com les seves
cançons estan carre-

gades de poesia. I és que la
poesia –tal com deia Ezra
Pound– s’allunya de la poesia
quan s’allunya de la música.
El mateix Petisme sempre diu
que determinada història o
anècdota té música per fer-li
un poema, i les recreacions de
la vida, de la follia quotidiana,
són el caldo de cultiu de la
seva obra. Autobiogràfics,
sensorials, desesperadament
urbans, plens d’ironia i amb
un peculiar sentit de l’humor
filtrat per les terres de secà, les
lletres i els poemes de Petisme
són un al·legat a la felicitat a
trossos, als períodes interme-
dis on el poema recupera tot
l’alè de la vivència. Em sembla
especialment rutilant el poe-
ma Los aragonautas per la seva
èpica decencisada, al més pur
estil d’Allen Ginbsberg: “Enton-
ces comprendí que hay dos tipos de

aragoneses: apagoneses y aragoni-
zantes. Los primeros, comisarios de
la mediocridad, si tomas altura te
cortan los cojones de inmediato.
Hice el hatillo con premura y me
vine al mejor hospital: Madrid. El
más barato, con la mejor terapia
para curar esa jodida depresión
del Ebro”. Pocs versos després
ens diu que va escapar a un
lloc sense amics, sense feina,
sense ningú... La seva oda an-
tiheroica té moments d’una
gran emotivitat sobre la diàs-
pora aragonesa: “Hemos tenido
que bebernos las nubes para ane-
gar el páramo que nos perseguía”.

El contrast entre aquesta
amargor i el sentit de l’humor
protagonista és una autèntica
incitació al sarcasme, una
mordacitat que, en forma de
rebel·lia, s’estén per tots els
racons de Buenos días colesterol.
El poemari és un llibre de
consolidació, que continua la
ruta traçada pel doblement
iniciàtic Cosmética del terror
(1984) i per cinc poemaris més
que s’han complementat amb
l’edició de cinc discos. Al prò-
leg de Constelaciones al abrir la
nevera (Hiperión, 1996), Carlos
Edmundo de Ory va escriure
que es tracta d’una poesia
anímica i al·lucinògena en
llavis juglarescos, amb un re-
refons diabòlic entre la bellesa
i l’horror, l’èxtasi i la nàusea,

la felicitat i la catàstrofe. Avui
la poesia de Petisme s’ha ma-
tisat, ha perdut radicalitat en el
to, però ha guanyat en contun-
dència expressiva, i el que eren
flaixos magnífics s’han conver-
tit en poemes que segurament
s’integraran en les antologies
que farà de la seva obra.

Resulta més que notable
l’adaptació de fragments poè-
tics que Petisme manlleva
amb elegància i respecte. Per
exemple, al poema que dóna
títol al llibre, els famosos ver-
sos de Blake “la senda de l’ex-
cés condueix al palau de la
saviesa” el converteix en “el
camino del exceso conduce a los
palacios del... colesterol”. A través
d’altres dels poemes del recull
hi trobarem la pluja de París
de César Vallejo; les botes de
cuir espanyol de Bob Dylan; el
judici final de cada dia de Ca-
mus; els Kinks i els Beatles
amb Shakespeare; els telèfons
inutilitzats de Jack Kerouac; el
Corto Maltese sense línia de la
fortuna a la mà; la Deià de
Robert Graves; les pedres de
Quevedo i tantes i tantes cites
que conformen, com els car-
rers nocturns o els espais do-
mèstics deteriorats, l’escenifi-
cació idealitzada on l’amor, la
passió, l’amistat i la rutina
clivellen la vida.

Jugant contra el tòpic amb

destresa, superant les trampes
de narrar la quotidianitat, Pe-
tisme és una mena d’esponja,
que absorbeix de l’art –moltes
vegades com a teràpia– la be-
llesa per compensar la cruel-
tat de tot el que ens passa i no
sabem pair. Però l’amargor és
només una cara de l’enorme
vitalisme que els versos des-
til·len, com la darrera estrofa
del poema Historia del arte: “D-
ale profundidad a mi mirada, se-

ducción a mi espíritu, perspectiva
a mis sueños. Hazme efímero como
un puente en la guerra. Haz de mí,
cariño, una obra de arte”. L’es-
perança protagonista que es
recrea d’una manera tan ro-
tunda en l’amor té un contra-
punt que es sobreposa ben
harmònicament, que no pot
evitar la decepció (“La pasión es
un fuego con los días contados”)
per esdevenir el virus de la
tristesa.
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L’
enorme quantitat
de llibres que es
publiquen avui
dia, possiblement
del tot excessiva,

permet però una democra-
tització de la literatura. És a
dir, facilita que un públic
minoritari pugui accedir a
alguns tipus de narrativa
que, si el volum de publica-
cions fos més reduït, és pro-
bable que no arribessin a les
llibreries. A més a més, per-
met apostar per autors joves
o poc coneguts, que d’una
altra manera veurien ajornat
el seu debut, de vegades in-
definidament. Circumstàn-
cia injusta, sobretot si es té
en compte que els autors co-
neguts es poden comptar amb

els dits; la resta ha de buscar
el seu espai en els prestatges
dels consumidors de cultura.
Tot això ve a tomb perquè
han arribat a les meves mans
tres volums que, a priori, no
estan destinats al gran pú-
blic, però que, en canvi, es
poden ajustar al gust de de-
terminats lectors.

HUMOR BRITÀNIC
El cas més evident és el de
L’última vida, de David Duran,
novel·la d’humor que recor-
da, pel seu plantejament es-
bojarrat, els arguments que
han fet cèlebre Tom Sharpe.
En la consulta –nova de trin-
ca– del doctor Canela, que
s’acaba de llicenciar, un paci-
ent (“carn de psiquiatre i de
canó”, en paraules del narra-
dor) amb una estranya “múl-
tiple personalitat” explica les
seves vides estirat al divan.
Totes elles tenen en comú ser
ben extremes. Dos exemples:
un mosso d’esquadra expert
en sectes suïcides o un carce-
ller masoquista.

La narració s’articula en
set capítols que es correspo-
nen amb igual nombre de
sessions. Mitjançant els dià-
legs, el lector anirà conei-
xent una lleugera subtrama
de misteri que esdevé el mí-
nim motor de l’acció. El pro-
tagonisme no es troba en
aquest nivell, sinó en l’hu-
mor que destil·len les con-
verses que sostenen doctor i
pacient. Un humor que os-
cil·la entre la ironia britànica
de Wilt i l’acudit o el joc de
paraules més o menys fàcil.
S’ha de recordar que la no-
vel·la apareix en una col·lec-
ció amb voluntat d’explotar
la comercialitat d’alguns
subgèneres, des de l’eròtic de
Zel, de les Germanes Quinta-
na, fins al trhiller d’El vol del
drac, de Jordi Sierra i Fabra,
relats més pròxims al guió
televisiu que a la literatura
d’una certa volada. I això no
és pas una crítica, sinó més
aviat una constatació: és
normal que la novel·la s’a-
dapti a les exigències del

mercat i que la seva oferta
s’avingui amb la correspo-
nent demanda.

MOSQUES QUE PENSEN
Parlant de col·leccions, el
primer llibre de Jordi Bonet
Coll, T’arriben les veus, apareix
en la mateixa editorial on
l’any passat es va publicar Ets
una bèstia, Viscovitz, l’interes-
sant i divertidíssim debut
d’Alessandro Boffa. Alguns
contes de Bonet recorden els
de l’autor italià, perquè
comparteixen l’interès per
donar veu als animals i per
situar-los en contextos que
són monopoli dels humans,
com ara la mosca pensant
d’Existència, que reflexiona
sobre el carpe diem i el sentit
de la vida quan hereta la
consciència d’un moribund.
Però no tots els relats utilitzen
aquest recurs. De fet, la majoria
habitarien en el territori on
més còmoda sembla trobar-se
la jove narrativa curta catalana.
El territori de les situacions
quotidianes, sovint sentimen-

tals, que, de sobte, es transfor-
men en estranyes, paradoxals,
sorprenents. Tinc la impressió
que l’ombra de Quim Monzó és
massa allargada.

PSICOLOGIES FEMENINES
No hi ha dubte que la proposta
de Jordi Boixadós és la més ar-
riscada de les tres que es pre-
senten. El risc radica en el fet
que els vuit contes continguts
en Mirades de dona parlen preci-
sament d’això, de psicologies
femenines, amb predomini de
la primera persona. L’empresa
no és gens fàcil. Cal ofici i sen-
sibilitat per donar forma a una
veu versemblant; el límit entre
la realitat i el tòpic sovint és
massa poc clar. L’autor se’n surt
prou bé, sobretot en la darrera
ficció, Perdent oli, que és la més
pròxima des del punt de vista
geogràfic. La majoria de les al-
tres peces estan ambientades
en diversos indrets d’Europa i,
per tant, la construcció d’un
subjecte femení creïble, dins de
les coordenades culturals de
societats diferents de la nostra,
es complica amb escreix. El re-
sultat és un llibre madur, d’un
escriptor que domina els regis-
tres (no s’ha d’oblidar que ha
publicat quatre novel·les, que
conrea la poesia i que és tra-
ductor de J.G. Ballard). Cal ob-
servar amb atenció l’obra futu-
ra de Jordi Boixadós.


