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El poeta mexicà Homero Aridjis

R E C O R D S D E L P O E T A M E X I C À H O M E R O A R I D J I S

Una cita anunciada
C R I S T I N A P E R I R O S S I

V
a ser una cita ajornada durant
més de vint anys. En aquests
més de vint anys, el poeta
mexicà Homero Aridjis i jo
ens havíem de trobar més

d’una vegada a diferents ciutats del
món, però sempre, alguna cosa, en
l’últim moment, ho impedia. No van
ser vint anys fàcils per a ningú. Vint
anys decisius en les nostres vides i en el
món: ell va deixar la diplomàcia (a Mè-
xic, el PRI usava les ambaixades com a
premi –Octavio Paz n’és un exemple.
Però, sent justos, direm que va renun-
ciar quan hi va haver la matança de
Tlatelolco–), jo em vaig quedar a viure
a Barcelona, on havia desembarcat un
tebi matí del mes d’octubre del 1972,
perseguida pels militars del meu país
de naixement, Uruguai. Ell va fundar i
presideix l’anomenat Grupo de los Ci-
en, un moviment ecologista d’extraor-
dinària força a Mèxic, que ha obtingut
un èxit insòlit; la cancel·lació de la sa-
linera més gran del món, projecte Mit-
subichi, del Japó, que s’havia de fer en
la llacuna de San Ignacio, a la Baixa
Califòrnia Sud. Jo he escrit més de 800
articles en la premsa espanyola. I con-
tinuem estimant, pa-
tint, disfrutant, escri-
vint i lluitant per les
balenes com pels drets
a la integritat del cos de
la dona, per les tribus
indígenes i per la
igualtat sexual.

En una humida nit
de maig, a Barcelona, es
va produir, finalment,
la trobada anunciada i
enyorada. Homero
Aridjis, un dels millor
poetes latinoamericans,
va ser convidat a parti-
cipar en el XVII Festival
Internacional de Poesia,
organitzat per l’Institut
de Cultural, i ens vam
poder abraçar, final-
ment, als jardins del
Palau Marès, i l’ende-
mà, al Palau de la Música Catalana.

Homero no estava sol: l’acompanya-
va la mítica Betty, la musa de la majoria
dels seus llibres de poemes. Es pot casar
el poeta amb la seva musa? Crec que sí,
i, a més, sembla que poden ser feliços.

LA CÈLEBRE ‘POESíA EN MOVIMIENTO’
Vaig llegir per primer cop Homero
Aridjis en la cèlebre antologia Poesía en
movimiento, d’Octavio Paz, que va donar
a conèixer un grup de magnífics poetes:
José Emilio Pacheco, Efrain Huerta,
Alejandro Aura, Ali Chumacero i Jaime
Sabines. Va ser una antologia de gran
difusió i, segons Pacheco, d’alguna
manera va consagrar una generació
mentre li barrava el pas a la següent.
Formar part d’aquesta antologia ha
significat molt per a tots ells. (A Mèxic
sempre s’ha escrit molt bona poesia,
malgrat que la seva difusió internacio-
nal sigui menor de la que li correspon.)
Aleshores jo era una jove escriptora que
vivia en la meva ciutat natal, Montevi-
deo, i com recorda Homero Aridjis, la
meva crítica elogiosa a la seva poesia va
ser la primera que es va publicar fora
del seu país. És un poeta líric carregat
de sensualitat i erotisme, característi-
ques aleshores poc freqüents en la po-
esia en castellà: “Su seno se acuenca en mi

mano / del modo que el agua impone al pez
su forma / y cópulas más pequeñas en la có-
pula son como estanques de agua en la pro-
fundidad del agua”, de Navegaciones. Antes
del reino és un dels millors llibres de
poemes d’amor i d’homenatge a la do-
na que s’han escrit mai; es va publicar
el 1963 (l’any que jo editava el meu
primer llibre de relats, Viviendo). Va ser
l’any, també, que Homero Aridjis va
conèixer una ianqui –dir novaiorquesa:
a Mèxic sonaria una mica retòric i
afectat– de què s’enamoraria per sem-
pre més i a la qual ha dedicat més d’un
llibre (és la seva dona: aquí no hi ha
amor fatal, per sort). No puc deixar de
transcriure alguns versos: “Te daré mis
armas el vino boreal / distraídos tropiezos en
el miedo / Te daré poder de aproximada / tu
faz por los caminos / y dobles de ti en cada
visión... ”; “Amo tu confusión / los pájaros
revueltos de tu lengua / tus palabras simul-
táneas / tu Babel tu Delfos / sibila dos veces
enemiga”. No podia menys que enlluer-
nar-me davant aquesta poesia tan fon-
da, sensual, on el sentiment és una
forma del coneixement i la metafòra
l’instrument màgic de les revelacions.

Quan vaig arribar a Barcelona, a fi-

nals del 1972, la poesia d’Homero
Aridjis era desconeguda. Vaig concebre
el projecte de fer una antologia, i en
efecte, el vaig escriure, em va contestar
i va començar una tèbia, càlida amistat.
Aleshores era ambaixador a l’Haia: set
anys de diplomàcia que recorda amb
cert disgust. Aquest home calmat,
tranquil, reposat, que sempre té un
somriure per a tothom, sense distinció
de classes ni d’estaments jeràrquics, no
es podia sentir còmode en la política
tradicional, menys encara en la del PRI,
però des de fa poc a Mèxic no n’hi havia
cap altra. Jo vaig publicar l’antologia de
la seva poesia a Lumen, en una edició
que avui no es pot trobar (en prometo
una de pròxima, molt aviat, afegint-hi
poemes del seus últims llibres) i es va
produir la primera cita fracassada:
quan ens havíem de trobar a Barcelona,
arran de l’antologia, vaig haver de
marxar de la ciutat, en l’agonia del
franquisme, perseguida per la meva
activitat contra la dictadura uruguaia-
na. Apàtrida, sense papers, clandestina
a París, Homero Aridjis, aleshores am-
baixador a l’Haia, em va oferir ajuda:
un salconduit per arribar a la seva am-
baixada, i després, accedir a Mèxic. Va
ser un gest inoblidable, per mi, quan
tantes altres portes se m’havien tancat

(l’escriptor mexicà Sergio Pitol, secre-
tari de Carlos Fuentes a l’ambaixada de
París, em va rebre, molt espantat, sos-
pitant que jo havia de ser una temible
guerrillera i no em va condedir l’en-
trevista amb el seu cap; no importa Pi-
tol, a vegades els funcionaris són molt
estrets). De manera que la nostra sego-
na cita va ser a l’Haia, però tampoc es
va produir; vaig aconseguir tornar a
Espanya (la manera, rocambolesca, la
guardo per a les meves memòries) i
obtenir la nacionalitat espanyola. La
tercera cita havia de ser a Mèxic, el
1986, quan vaig ser convidada a un
congrés d’escriptors, però en aquest
cas, una incòmoda pneumonia em va
impedir viatjar.

PREOCUPACIÓ ECOLOGISTA
Mentrestant, Homero Aridjis va deixar
per sempre més les ambaixades, i cada
cop més preocupat per la contaminació,
l’extinció de la fauna i l’abús de les
grans multinacionals, va fundar el Gru-
po Cien, per protegir el medi ambient
(la selva Lacandona, les papallones mo-
narques, les balenes), cosa que a Mèxic
és de primeríssima importància. Es va

allunyar per sempre del
partit guanyador, el PRI,
i és president del Pen
Internacional de Escri-
tores. Mentrestant, con-
tinua escrivint poesia i
criticant la política dels
governants des d’una
columna del diari La Re-
forma. (Segons expliquen
els mexicans, el presi-
dent Fox tem els seus
encertats comentaris.)

Quan finalment ens
vam trobar, després de
més de vint anys, em va
recordar una frase de
Borges: “Tota trobada ca-
sual és una cita prèvia”.
(Vaig pensar en Cortázar
i en Rayuela. Tota la no-
vel·la és un desenvolu-
pament d’aquesta frase.

No sé qui dels dos la va dir primer.)
Aridjis també ha escrit llibres de pro-

sa, però jo –li dic– confesso la meva
predilecció per la seva poesia. M’explica
que el seu últim llibre es diu La montaña
de las mariposas. El va editar Alfaguara, a
Mèxic (a Espanya no l’han distribuït), i és
un llibre de formació, autobiogràfic.
Aleshores, ens distraiem parlant de les
papallones a les quals fa referència el
llibre. Són les papallones monarca, les
més buscades pels col·leccionistes. Fan
un llarg viatge, des del Canadà a Mèxic,
on tenen una mena de santuari. Recor-
ren més de 5.000 quilòmetres per passar
l’hivern. És una ruta que segurament
duen als gens i que repeteixen tots els
anys. “¿Nabokov en tindria alguna a la
seva col·lecció?”, li demano a Aridjis.
Creu que no. Jo recordo haver llegit, en
alguna part, els seus esforços per caçar
un exemplar d’aquesta bella papallona.

El seu llibre de poemes, desconegut
entre nosaltres, es titula Lejos de otro mi-
rar. El seu mirar és el del poeta líric, però
compromès amb la realitat del seu
temps, des de les papallones a la selva
Lacandona. I lluny del poder, davant el
qual la funció de l’escriptor és la inde-
pendència crítica. Contra l’oblit. “He visto
olvidos de todos tamaños / al pie de las cosas
/ más largos que sombras”.

LLIBRES RECUPERATS

Abans del
turisme rural
O R I O L I Z Q U I E R D O

Diversos autors, La volta en carro als
Països Catalans. La Magrana.

Barcelona, 1980.

L’
estiu del 1978 un grup de
gent de la vall del Tenes,
una vall gairebé ignorada
al ponent del Vallès Orien-
tal, va emprendre un viatge

de cap a cap dels Països Catalans. Uti-
litzaven un vehicle insòlit, el carro, i
admetien, a la contracoberta, que els
havien empès a l’aventura finalitats
humanitzadores, ecologistes i naciona-
listes. Aquesta és la crònica d’aquell
viatge. Josep M. Espinàs va escriure’n el
pròleg, breu i sucós, “unes paraules de
solidaritat”, segons la seva ploma, per a
“una serena, lúcida i molt raonada
proposició de treball a favor de la soli-
daritat dels pobles, del respecte a la
naturalesa, de la sensibilitat individual
i de grup, de la consciència dels Països
Catalans”. El llibre va aparèixer el març
del 1980, encara no dos anys després
del viatge, i va ser reeditat al mes de
maig. L’edició que en fullejo, la tercera,
du data d’abril del 1987 i un pròleg a la
tercera edició, signat pel grup Pa amb
Tomàquet, impulsor de la iniciativa,
que és simultàniament, un bany d’u-
topisme i de realisme: “Caldria tornar a
sortir als camins, altra vegada, enfilats
en la fràgil i antiga esquena d’un carro,
a proclamar i advocar pels mateixos
valors. Però, tal com dèiem, aquesta
mena d’accions solen ser irrepetibles.
Pensar en una altra volta en carro,
quasi deu anys després, no sembla pas,
per ara, gens viable”.

La introducció presenta, en primer
lloc, els antecedents: què són la vall del
Tenes i el grup del Pa amb Tomàquet;
després, la idea de la Volta, a través del
“petit dietari d’un projecte insòlit”.
Sota l’epígraf Filosofia de la volta en carro
als Països Catalans, s’explica la teoria del
viatge (començant per la impossibilitat
d’anar de pressa) i els seus avantatges
pel que fa a la higiene mental, la soci-
ologia i l’ecologia. Tanca la introducció
el repàs als preparatius immediats: a la
recerca de cavalls i carros i el disseny
dels equips i les formes de relleu.
Constitueix el cos del llibre el diari de
la volta, dividit en tres parts: La prova de
foc, que recull cinc etapes, des de la vall
del Tenes fins a Mas de Barberans; A la
conquesta de l’imperi, entre Mas de Bar-
berans i Maó, en tres etapes i un inter-
ludi; i Passant fronteres, de la novena
etapa a la catorzena, amb anada i tor-
nada a la vall del Tenes i aturada al
Canigó. L’epíleg, titulat La Festa Major
dels Carros, presenta els tres darrers dies
de l’aventura, culminada per l’arribada
triomfal el dia 1 d’octubre, i la fi dels
cavalls. El llibre ofereix en apèndix
Manual de carreteria, amb capítols sobre
el carro, el cavall, el carreter i un vo-
cabulari específic. Els altres dos apèn-
dixs recullen el projecte d’itinerari i
diversos documents, transcripció d’ar-
ticles de premsa que es van fer ressò del
viatge.

La volta en carro als Països Catalans, com
la volta mateixa, és un projecte d’au-
toria col·lectiva. Consten als crèdits,
com a responsables de la coordinació i
la redacció general, Jaume Farriol i Jo-
an Ruiz Calonja. La introducció i l’epí-
leg són deguts, amb ells, a Jaume Dantí.


