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L’autora de novel·les policíaques Patricia Highsmith

Estranys sense tren
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Patricia Highsmith, Ocells a
punt de volar (Contes 1938-1949).

Editorial Columna.

Barcelona, 2002.

N
o sempre els grans
–i la Highsmith ho
és, sens dubte– sur-
ten ben parats d’a-
questes recuperaci-

ons d’obres de joventut, des-
fetes i incursions en gèneres
que no és on més han brillat.
Passa que, en gairebé tots els
casos, els autors es van creant,
tractant de trobar això que
s’ha anomenat veu pròpia amb
molt de temps i feina i el text
encara no estigui llest, o bé

que, senzillament, les obres
s’hagin quedat al calaix per-
què l’autor així ho hagi deci-
dit. Aleshores...? Aleshores ar-
riba la necrofília, l’avidesa del
mercat i els admiradors ion-
quis disposats a morir-se de
sobredosi. I posats a ser justos,
algunes vegades, algun tresor
amagat.

És difícil trobar autors que
sàpiguen prendre el pols a un
gènere i a un altre, i els resul-

tats solen ser decebedors per
un clar problema de distància:
púgils que mai encerten el
centre del teu món: cops o
molt llargs o molt curts. I la
senyora Highsmith no és una
excepció.

Aquest volum publicat per
Columna en una edició es-
plèndida inclou una sèrie dels
primers relats que es van des-
cobrir entre els més de 8.000
folis de l’arxiu personal de

l’escriptora, que ella mateixa
havia subtitulat Oldest Short
Stories 1945-55 (o sigui que arri-
baran noves entregues, nois), i
què hi trobem? ¿Intents fallits
de narracions amb vocació de
novel·la o provatures de futu-
res piruetes amb molt de talc i
poca xarxa...? Res d’això. Ca-
torze variacions –la major part
inèdites– sobre les obsessions
de l’autora més inquietant de
la casa del costat: ambigüitat

moral, soledat i
totes aquelles
variants de l’a-
mor amb què
ens enganyem
cada dia: odi i
amistat, instint
de supervivèn-
cia, un bon
glop del per-
fum de l’enve-
ja. És a dir, els
mateixos fan-
tasmes que sol-
quen totes i ca-
dascuna de les
seves trenta
novel·les de fic-
ció.

Sí, d’acord,
una Highsmith
menor, però no
per això la seva
lectura és
menyspreable.
Hi ha contes

excel·lents (Els matins meravello-
sos, El punt fix d’un món en rotació
i la nostra Patty aguantant el
tipus amb el romanticisme rosa
d’Un truc per a Louise!), demos-
tracions que l’ombra de Ripley
era allargada fins i tot abans de
néixer (El gran castell de cartes i
sobretot a la cruel Ocells a punt
de volar), primers passos de ball
per a Hitckcock (Tresor incert) i
una solvència en tots i cadas-
cun dels relats, tot i que al-
guns, molt pocs, es traeixin en
la resolució, en la inevitable
necessitat que passi alguna co-
sa, almenys des dels ulls del
lector de principis del segle
XXI (La Immaculada Concepció, A
la Plaza (en castellà) i El gran
castell de cartes).

Però Highsmith ja era
Highsmith abans de Strangers
in a train. Per això, en tots i ca-
dascun d’aquests petits relats
de soledats tremendes, la lec-
tura t’atrapa des del primer
moment i no et deixa fins al
final, quan decideixes si ha
valgut la pena l’envit o no. I,
generalment, l’ha valgut. En la
majoria dels personatges d’a-
quest volum, esclaus d’una
culpa amb penitència però
sense redempció, anònims,
descreguts, mansos i mes-
quins, la nostra vella dama ens
parla de nosaltres mateixos, de
la impossibilitat essencial de
donar-nos refugi els uns als al-
tres.

Més tard, ella ho va fer mi-
llor. Sí, però aquí ja era de ve-
ritat, ja era literatura. Per això,
encara avui, al 2002, a la taula
de les novetats, Patty segueix
brillant. I és que en això es va
equivocar. Ripley mai no esta-
rà en perill.

Els poemes invisibles
P O E S I A

V I C E N T U S Ó

Marisol González Felip,
Paraula del retorn (Tria personal,

1988-2000). Brosquil

Edicions. Sagunt, 2002.

M
arisol González
Felip (Nules,
1962) és, sens
dubte, una de les
veus poètiques

més fecundes del País Valen-
cià. Des de l’any 1988, en què
s’estrena amb Les hores breus,
fins al 2000, en què veu la
llum Pasqual, ha publicat una
desena de llibres i ha guanyat
una bona colla de premis.
Amb tot, un nombre impor-
tant de les seues obres roman,
ara mateix, fora de circulació.
Publicades, moltes d’elles, en
edicions municipals, han se-
guit el poc honrós camí que
mena de la impremta al ma-
gatzem municipal sense esta-
ció intermèdia a les llibreries.
Un mal que està trobant remei
en les col·laboracions, com
més va més assídues a l’hora
d’organitzar premis literaris,
entre ajuntaments i editorials.

Un mal, però, que ha privat
alguns llibres de Marisol Gon-
zález de la difusió que merei-
xien. Per esmenar aquesta
anomalia, fa un temps, amb
un criteri digne d’elogi, Bros-
quil Edicions demanà a la po-
etessa de Nules que rellegira
vells escrits i en fera una se-
lecció: el resultat és aquesta
Paraula del retorn. Un llibre que
ve a pal·liar, almenys en part,
la situació d’invisibilitat d’un
segment de la producció poè-
tica de Marisol González.

SELECCIÓ EQUILIBRADA
Les seleccions personals dels
autors solen apel·lar, prefe-
rentment, a criteris emocio-
nals, un sistema de valors que
no seria lícit que es permetera
cap antòleg. Amb tot, la de
Marisol González resulta bas-
tant equilibrada. Sempre po-
drem discrepar de la intro-
ducció d’un determinat poe-
ma o notar-ne a faltar un altre.
Evidentment. O mostrar-nos
perplexos per la introducció
de poemes de dos llibres inè-
dits, Lletres de Montbui i Suite de
València. O –filant molt prim–
discutir l’àmplia representa-
ció de poemes del seu últim

llibre, Pasqual, o de Mar d’heura.
Una opció, d’altra banda, ex-
plicable per l’escassa difusió
que han tingut tots dos i, en el
cas del primer, a més, per
l’especial vinculació del pro-
tagonista amb l’autora: Pas-
qual era l’avi de Marisol. En
tot cas, ja indica el subtítol
que aquesta és la tria personal
de l’autora. I, si més no, hau-
rem d’admetre que mostra de
manera efectiva quina ha es-
tat la trajectòria poètica de
Marisol González. I aquest, i
cap altre, n’era el propòsit.

Paraula del retorn, doncs,
permet d’apreciar el gust pel
vers exuberant de Marisol
González, la seua predilecció
per les metàfores vinculades a
la natura: llunes, heures, gi-
rafes, salnitre, papallones..., la
facilitat que té per bastir ar-
quitectures musicals sobre les
quals la lectura dels versos
llisca sense esforç, la seua ca-
pacitat per crear imatges en-
lluernadores de gran poder de
seducció. És sobretot en els set
primers llibres que els poemes
s’agermanen amb la música.
És aquella part en què l’autora
demostra una inclinació ab-
soluta pel tema amorós:

amors perduts, amors recor-
dats amb enyor, amors clavats
com una espina, amors pre-
sents en l’escuma de les ones o
en un tremolor de fulla, poe-
mes sempre resolts amb una
gran plasticitat. Són uns anys
en què la poetessa no mira si-
nó endins seu: fins i tot quan
parla de la persona estimada.

EL MÓN EXTERIOR
És a partir del 1996 que la
mirada de Marisol González
s’enlaira per contemplar –i
reduir a poema– el món ex-
terior. El punt d’inflexió és
Paral·lelament a la fosca, un lli-
bre en què la poetessa reflexi-
ona sobre el sentit de la vida.
I conclou que serà la poesia
que la salvarà del naufragi.
D’aquesta catarsi en surt una
veu més plural, més comple-
xa, més ambiciosa, una mira-
da que s’esforça a entendre
l’exterior, tan abandonat anys
enrere. Del nou exercici poètic
destaca la Suite de València –in-
comprensiblement inèdita–,
un homenatge a la ciutat i als
seus poetes: Vicent Andrés Es-
tellés sobre tots. I Pasqual, al
meu entendre el millor llibre
de Marisol González, aquell en
què les dues mirades –la inte-
rior i l’exterior– es fonen en
una de sola, i creen una bellís-
sima elegia representada ací
per 14 poemes. Una immillo-
rable manera d’acabar un lli-
bre que, si abans ens era ne-
cessari, ara ens ha esdevingut
imprescindible.

Es busca company
d’habitació

Diguem que has posat un
anunci per compartir
despeses de lloguer de la
teva habitació d’estudiant.
Algú arriba i presenta les
seves credencials.
Són aquestes:

—Vaig néixer a Forth Wortx,
em vaig traslladar al
Greenwich Village però el
meu somni és acabar reclosa
al país més avorrit i absurd
del món: Suïssa.
—Quan vaig néixer feia nou
anys que els meus pares
s’havien separat (?). De fet,
vaig conèixer el meu pare als
12 anys. L’odio. Em vaig criar
amb la meva àvia. Suposo
que també l’odio.
No ho sé.
—Quan vaig començar a
llegir els meus autors favorits
eren Poe, Conrad i
Dostoievski, és a dir,
simplificant, el Crim, la Culpa
i la Mentida.
—Si visc aquí, tramaré i
imaginaré cinquanta
maneres de matar-te, amagar
el teu cadàver i suplantar la
teva personalitat: signaré els
teus xecs, trucaré a la teva
mare cada primer de maig i
enamoraré la teva nóvia.
—Només estimo Charlotte. I
Charlotte no és una persona.
És un gat.
—Tinc una col·lecció de
cargols. Cada un té el seu
nom i van on jo vaig, ja sigui
una mudança o un simple
viatge de plaer.
—La meva primera novel·la
la va adaptar per al cinema
Alfred Hitchcock.
—Sóc un dels pocs escriptors
que té lectors.
—M’agraden els gelats però
no m’agrada la gent.
—Si menysprees la proposta,
hauràs perdut la possibilitat
de compartir pis amb un dels
millors escriptors de gènere
del segle XX. Si l’acceptes,
acabaràs amb greus
problemes de personalitat i
batejaré un cargol amb el teu
nom.

Ho reconec: l’elecció és
difícil.


