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Elefantina
J O A N A G U T

Barbara Gowdy, El tresor blanc. Traducció de
Joan Soler. Columna. Barcelona, 2000.

E
l sol elefant que he vist de prop va
ser l’Avi, un proboscidi enorme que
menjava pastanagues darrere les
reixes del zoo de la meva infantesa.
Després les pel·lícules de Tarzan i

algunes altres ens van familiaritzar amb
aquelles bestiotes que tenien fama de tenir
molta memòria. Encara avui quan algú re-
corda amb precisió els fets del passat se sol
dir que té memòria d’elefant. No dubto que
aquesta capacitat mental dels elefants s’hagi
pogut establir de manera pragmàtica, d’a-
cord amb una observació seriosa de la con-
ducta elefantina.

Tot això ve a tomb perquè Barbara Gowdy
ha publicat El tresor blanc, una mena d’epo-
peia protagonitzada exclusivament per ele-
fants i elefantes. Havíem llegit fins ara obres
els protagonistes centrals de les quals eren
gossos, gats, simis i porcs però mai elefants.
Gowdy ha omplert aquest buit i, segons
sembla, amb èxit. Però Gowdy no s’ha limitat
a bastir una trama novel·lesca amb elefants i
elefantes sinó que ha creat un univers ele-
fantí. Posats a fer no s’ha estat de res. Ha
atribuït a aquestes bestiasses la capacitat
d’oir els pensaments les unes de les altres; de
comunicar-se mitjançant sons infrasònics;
capaces d’expressar-se des de l’úter matern,
abans de néixer; de posseir una ètica, una
estètica i una metafísica, que va des dels orí-
gens de l’espècie fins al més enllà, amb una
jerarquia mítica tot passant per unes normes
de conducta bàsicament feminista, el matri-
arcat de les sensibles elefantes que mantenen
a ratlla la concupiscència dels mascles. Fins i
tot els elefants tenen un paradís propi, l’E-
terna Aigua Il·limitada, i una divinitat, Ella. Si
això no fos prou, algun exemplar privilegiat
té d’un tercer ull, d’altres tenen dots d’infer-
mera i tots i totes una vida psíquica rica,
profunda i poderosa. I per a concloure, un
mite, una llegenda, la de l’Edèn perdut en
aquesta terra on s’amaga el tresor blanc que
preservarà l’espècie de tot mal.

Barbara Gowdy (Ontario, Canadà, 1950) va
exercir de directora literària d’una prestigio-
sa editorial del seu país. Actualment resideix
a Toronto. L’any 1997 va publicar Mister San-
dman, llibre que va merèixer la consideració
de millor llibre de l’any pel The Times Literary
Supplement i pel Newdays, dues publicacions de
gran prestigi. Posteriorment va publicar el
recull de narracions We de Sedom Look on Love,
un dels relats del qual va servir de base per al
film Kissed. El seu darrer llibre, El tresor blanc,
va ser publicat en anglès al Canadà, a la Gran
Bretanya i als EUA i ha estat traduït a catorze
països.

La història que l’autora narra a El tresor
blanc és la peripècie de Fang, una elefanta
jove que va quedar òrfena només néixer i que
té dots visionaris. Durant molts anys, ella i la
seva família han menat una vida nòmada per
les planúries africanes. Guiat per visions, re-
cords i al·lucinacions, així com pel seu sensi-
ble sentit de l’olfacte, el grup delmat recerca
El lloc segur i l’ós blanc que els hi pot conduir.
Trobar aquest indret serà de vital importàn-
cia per a la supervivència dels elefants i la
continuïtat de l’espècie.

Alguns comentaristes han volgut veure
l’obra com una “paràbola perfecta” on els
elefants i els humans s’identifiquen a través
de la mirada lúcida i penetrant de l’autora.
No obstant això, aquest modest recensor no
n’ha sabut assaborir la gràcia. La història li ha
resultat tediosa, allargassada, a voltes curulla
de sensibleria lacrimògena. Una narració
més propera a la ciència-ficció o, si es vol, a
la faula, però lluny del que entenem per una
novel·la moderna.

ROBERT RAMOS

Jaume Subirana ha escrit un projecte transgenèric

Complicitats
A S S A I G J O R D I C A R R I Ó N

Jaume Subirana,
Suomenlinna. Proa.

Barcelona, 2000.

C
om Ética para cada
día, la selecció
d’observacions i
sentències de Ci-
ceró, a cura de

María Morrás, que acaba de
publicar Península, Suomen-
linna és un llibre per ser lle-
git en l’ordre que dicta l’at-
zar, saltant d’una pàgina a
una altra. D’aquesta forma,
les reflexions arriben just en
el moment de ser aplicades
a l’experiència diària de qui
les llegeix o de provocar
comparacions amb vivènci-
es passades o amb temes de
l’actualitat que acaba de ca-
ducar. Les paraules de Jau-
me Subirana arriben al lec-
tor per la rereguarda de la
consciència i, abans d’ins-
tal·lar-s’hi, el colpegen, li to-
quen la fibra i les neurones.
També li recorden que els
grans temes que afecten
l’ésser humà són molt pocs
i que, per sort o per desgrà-
cia, els compartim. Aquí ra-
dica l’encert de la proposta:
la proximitat, que transfor-
ma a qui llegeix en un
còmplice.

Complicitat amb tota
mena de textos breus que
parlen de tot allò que afecta

el calendari d’algú que es
caracteritza per viure literà-
riament. Les classes, els ar-
ticles, les traduccions, les
lectures poblen les pàgines,
com a excuses per a reflexi-
onar sobre l’estat de la lite-
ratura en aquest país o per
dibuixar un mapa universal
en què diferents tradicions
conflueixen en un únic fet
literari. D’Ovidi Montllor a
Cocteau, de Carles Riba a
José Martí, de Màrius Sem-
pere a Edith Södergran i a
Larra. Aquests dos últims
tenen una importància es-
pecial dins de la concepció
del volum. Suomenlinna és
una fortalesa militar finlan-
desa i el poema de Söder-
gran que encapçala el llibre
al·ludeix a la fortalesa invi-
sible que separa la realitat

dels éssers humans, amb la
voluntat de remarcar que és
en aquesta direcció (explo-
rar la relació de la persona
amb el seu món immediat i
quotidià) cap a on apunta-
ran els textos del volum. Al
romàntic espanyol corres-
pon l’etiqueta de souvenir,
que seria el gènere que
adopta Subirana en la seva
escriptura autobiogràfica:
tot allò que s’apunta en el
dia a dia amb voluntat de
fugacitat i d’estil. Però no
són pas aquests fulls els
maons d’una torre de mar-
fil. L’art conviu amb la fa-
mília, els llibres formen
part de dies dels que la po-
lítica i els viatges o l’esport
són coprotagonistes (“El
Barça d’avui dia, més que
un club, és un càlcul”).

La vida no són versos.
L’escriptor no és un únic jo,
també és professor i pare i
observador i veí i marit i
amic, rols que canvien amb
el pas de les hores o dels
dies. “No hi ha jo, sinó jos
en el temps”; per aquesta
raó els fragments passen
–amb una brusquedat que
és la vital– d’una pintada en
un carrer de Bolívia a un
comentari sobre Zaplana i
la seva visió de València,
d’una classe de doctorat a
una tarda domèstica. Tam-
bé per aquest motiu els tex-
tos estan ordenats per me-
sos i no cronològicament. És
a dir, cada capítol és un mes
de l’any que reuneix les
anotacions de diari fetes en
els darrers quinze anys du-
rant els corresponents tren-
ta dies. Segurament aquesta
aproximació als múltiples
jos que habiten en un ma-
teix individu sigui tan real
com qualsevol altra.

CLAU IRÒNICA
A Per què serveix un escriptor?,
l’anterior projecte trans-
genèric de Subirana (inte-
grava articles i textos in-
classificables publicats en
diversos mitjans), s’asse-
gurava –en clau irònica–
que l’escriptor serveix, so-
bretot, per citar-lo, per
atogar-li premis i per ob-
tenir d’ell opinions gratu-
ïtes sobre temes diversos.
Ens recorda ara que també
serveix per comunicar-se
amb un lector sensible i
intel·ligent que vulgui
deixar-se ensarronar o
emocionar per una ficció,
un apunt, una idea o una
sentència.

L’últim alè de Benjamin
N A R R A T I V A

C O N C H A G A R C Í A

Ricardo Cano Gaviria, El pasajero
Walter Benjamin. Edicions Igitur.

Montblanc, 2000.

H
i ha escriptors que mai do-
nen per acabada la seva
obra tenint en compte que
cada llibre és el segment
d’un conjunt que només es

finalitza amb el final deliberat. Perquè
escriure no és tenir entre les mans un
contracte que exigeixi produir cada
determinat temps una història. Es-
criure és un exercici que té a veure
amb l’existència i amb les lectures que
vinculem a la mateixa. Llegir també
afecta l’ànima. Ricardo Cano Gaviria
(Medellín, Colòmbia, 1946), és un es-
criptor de culte perquè admira la pro-
funditat i no la immediatesa, la refle-
xió i no l’ímpetu, la paraula i no l’ús
d’un llenguatge rebaixat fins a les se-
ves últimes instàncies. Fa molt temps
que resideix a Barcelona i mai ha fet el
soroll dels habitants que tenen pressa.
Assagista, traductor i editor, és a més
autor d’altres novel·les com ara Las ci-
ento veinte jornadas de Bouvard y Pécuchet
(1982) i Una lección de abismo (1992).

El pasajero Walter Benjamin es va pu-

blicar el 1989, després d’haver rebut el
premi Navarra de novel·la. Avui, relle-
gint-la, els qui admirem Walter Benja-
min, no podem deixar d’estremir-nos
gràcies al relat imaginat que conté
aquest llibre de les últimes hores del
filòsof a Portbou. Tenia 48 anys, i des-
prés d’una esgotadora marxa va arri-
bar al lloc fronterer amb el propòsit de
travessar Espanya i arribar al port de
Lisboa. Benjamin havia suportat la
travessia dels Pirineus a peu amb un
reduït grup de persones, però no va
suportar aquella llarga nit dins d’una
habitació de pensió i es va treure la
vida amb morfina. El seu maletí negre,
que contenia entre altres coses un
passatge per a Nova York, un breu
manuscrit sobre el sentit real de la idea
de progrés, que ocupa avui un lloc
destacat en la part filosòfica de les se-
ves Obras Completas, i les seves ulleres de
miop, seran les icones en el relat amb
tots els ets i uts que ens fa Cano Gaviria
d’aquells instants.

Capaç de sentir-se amb l’ànima de
l’altre, la novel·la ens transmet els
dubtes i certeses del protagonista,
mentre pensa sobre el sentit de l’exis-
tència i rememora les tres dones que
va estimar a la seva vida. Però, sobretot,
el que importa d’aquells moments in-
tuïts com un final és la desesperació
davant la incògnita que li oferia l’ave-

nir mediatitzat per la seva condició de
jueu. No és fàcil imaginar-se hores tan
angunioses. Tota la narració és un
constant al·legat sobre el sofriment i la
soledat. Fins i tot les dones que l’a-
companyaven en els seus últims mo-
ments, unes companyes de viatge pre-
ocupades pel malestar de l’home,
aquestes dones també van tenir un
protagonisme essencial en l’obra, són
la ficció de l’autor i han estat creades
per donar una consistència greu a la
presència de la dona en aquesta obra.

Cano Gaviria combina el que se sap
amb el que és imaginat i en algunes
escenes aconsegueix recrear imatges
verdaderament pictòriques en què
destaca la meticulositat amb què la
seva prosa esbrossa fins a l’últim
pensament del filòsof i el lirisme
d’un ritme que mai es deté. Com diu
Juan Felipe Robledo, la literatura de
Cano Gaviria planteja una relació
amb el temps històric que ens sub-
mergeix voluntàriament en un uni-
vers anacrònic que recupera el passat
mitològic universal. Aquest contrast
entre el temps de dins i el de fora
dóna lloc a la idea d’aquest anacro-
nisme. Aquesta novel·la pot llegir-se
també com un homenatge en el sei-
xantè aniversari de la mort del filòsof
per recordar-nos que el feixisme pot
ressorgir en qualsevol moment.


