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Josefa Contijoch va guanyar l’útlima edició del Màrius Torres

Filles de la vida
N A R R A T I V A

A D R I À C H A V A R R I A

Josefa Contijoch, Els dies
infinits. Columna.

Barcelona, 2001.

“I
em vaig pre-
guntar si un re-
cord és una cosa
que tens o una
cosa que has

perdut”, aquestes paraules
de la darrera escena que
pronuncia la filòsofa prota-
gonista de la pel·lícula Una
altra dona, de Woody Allen,
són les emprades per Josefa
Contijoch com a encapçala-
ment de la seva nova novel-
la, que va veure la llum el
passat dia de sant Jordi. No
és estrany, coneixent la Jo-
sefa, que hagi escollit els
darrers crèdits de la pel·lícu-
la d’Allen per fer-nos cinc
cèntims del que llegirem tot
seguit. Podríem dir que Els
dies infinits s’emmarca en la
temàtica de la memòria, tan
present en la literatura dels
darrers deu anys. En aquest
cas, és la història dels re-
cords de dues dones catala-
nes del segle XX.

Els dies infinits és un relat
contemporani de dues for-
mes de vida en accelerat
procés de desaparició. Dues
vides entortolligades pel
segle, per la seva condició
de dones, i per la veu de
dues narradores omnisci-
ents que no les abandonen
al llarg del relat.

La novel·la traça dos ca-
mins biogràfics fortament
marcats per la diferència
de l’estatus econòmic. Mi-
mí Roquesalbes pertany a
la ruralia del món pairal.
La Maria Recolons és una
filla del lumpenproletari-
at que amb vuit anys ja és
una treballadora de fàbri-
ca. L’una podrà recordar
més que l’altra. De fet sa-
bem molts més detalls de
la Mimí –dona que farà un
bon maridatge– que no
pas de la Maria, que és una
representant de la veu
dels sense veu, una dona
més que forma part del
fossar dels oblits. El relat
de la Mimí es construeix
des del detall que produ-
eix la feina d’una llengüa
frondosa. En canvi, el re-

trat de la Maria –que no
sap llegir, ni escriure– és
de contingut minimalista
i traçat amb flaixos es-
quemàtics.

LLUM DIRECTA
Amb diferències de mati-
sos, però, les dues no són
presents en la llum direc-
ta que emergeix l’escenari
públic. És la història de
dues soledats, i d’una vida
centrada al voltant d’elles
mateixes, amb la diferèn-
cia que la Mimí es pot fer
càrrec dels seus somnis i
de la projecció d’aquests, i
la Maria és una resistent
als embats de la fortuna,
de la negra que l’apressa
des de petita.

La novel·la és una pel·lí-
cula del segle i de la vida.

Està narrada amb
flash-back, és a dir,
del present al pas-
sat, per tornar al
present, i esdevé
una cinta de casset
que grava, esborra
i torna a gravar. És
com una tirallon-
ga de plànols in-
termitents que
configuren el fil
narratiu de la vida
de dues dones a
través del segle, on
el record serveix
per trobar la veri-
tat despullada que
esbocina i fereix.

L’autora ens ha
volgut mostrar
que les dones són

també mestres de vida. No
podem oblidar que Josefa
Contijoch és membre del
comitè d’escriptors del
PEN, i que d’ençà del mil
nou-cents noranta-cinc
treballa per la recuperació
de la veu femenina engo-
lida pel pes androcèntric
de la tradició literària.

DONES ALLIBERADES
En la novel·la observem
que les protagonistes con-
cedeixen l’autoritat als
personatges femenins que
al llarg del seu recorregut
vital les agombolen. La
Maria amb la seva amiga
Teresina, i amb la senyora
Narcisa, de la fonda. Per
l’altra banda, la Mimí per
la seva mare, i per l’enllu-
ernament de l’Apol·lo, la
seva cunyada, que l’influi-
rà d’una manera inesbor-
rable per sempre més. Un
altre fet que podríem des-
tacar de la narració és la
presència del desig homo-
eròtic, sobretot amb l’A-
pol·lo, que és una repre-
sentant de les dones alli-
berades del segle que po-
dran fer valdre l’opció al-
hora de conduir les seves

vides.

FRAGMENTACIÓ
Contijoch creu que la lite-
ratura està fragmentada, i
per això ens trobem da-
vant d’un relat fet a pes-
sics i robant temps a la
falta de temps. La novel·la
pretén narrar la fragmen-
tació d’unes vides, a les
quals podem accedir a
través de la totalitat del
conjunt.

Al capdavall, la Mimí i
la Maria són dues “filles de
la vida”, d’una història
que les ha maltractat en la
construcció de l’imaginari
del segle que ens ha dei-
xat. Amb Els dies infinits,
Josefa Contijoch ens parla
d’uns subsòls –per dalt i
per baix–, i d’unes veus
que pocs han volgut es-
coltar.

N A R R A T I V A

Riure i amb ganes
F R A N C E S C G U E R R E R O

Xavier Gual, Delirium tremens. Proa.

Barcelona, 2001.

R
amblejant el passat dia de Sant
Jordi, vaig topar amb la colla
dels de l’Associació de Joves Es-
criptors en Llengua Catalana (A-
JELC), una entitat cultural amb

21 anys d’història i que manté una bona
salut amb la celebració setmanal dels seus
aplecs literaris. Damunt la fusta engala-
nada amb la senyera, hi lluïen dos vo-
lums: els Contes de Barcelona del col·lectiu
21 x 21 (vint-i-un membres de l’AJELC que
ofereixen les seves particulars visions de
Barcelona, editades per Proa a la col·lecció
Beta), i el guanyador de la III edició del
premi Mercè Rodoreda, el recull de contes
Delirium Tremens de Xavier Gual, president
de l’AJELC. Gual, que enguany també
s’emporta la XVIII edició del premi Ribera
d’Ebre amb la novel·la de pirates Els Tri-
pulants (que ha de publicar El Mèdol),
combina la seva tasca de redactor a di-
versos mitjans amb la conducció del pro-
grama radiofònic Gairebé Imperfecte a Ràdio
Barberà.

Delirium tremens és un recull de divuit
relats curts en què Gual explota el difícil
art del monòleg. I ho fa proposant un
discurs basat en l’humor. Encara riuré
constitueix, potser, un dels relats centrals
del recull, perquè, a banda que el prota-
gonista assisteix a l’enterrament del seu
pare i no pot parar de riure, en un mo-
ment clau afirma que “segurament amb
els anys m’he tornat part d’aquell món
gris i caduc, d’aquelles societats hipòcri-
tes i absurdament conservadores de les
quals potser valia la pena riure’s. Riure i
amb ganes”.

Tècnicament, Gual treballa la llengua
amb tenacitat i valentia, i troba una i altra
vegada l’adjectiu precís, el substantiu
adequat que més escau a cada situació.
Això no li impedeix d’incorporar man-
lleus i situacions lingüístiques bandeja-
des per l’establishment literari que ens fan
més còmplices de la lectura. Pel que fa a
la cloenda del llibre, chapeau davant l’en-
giny que significa l’últim relat, Vaques vo-
ladores, en el qual, de la mà de Borges,
Gual juga amb la realitat i la ficció –la
seva ficció, el seu llibre– i resol l’entrellat
d’un jeroglífic proposat. Ja ens avisa el
narrador que un escriptor és “un menti-
der professional”, i s’ha d’anar a l’aguait.
És davant del seu propi llibre: “Una por-
tada delirant, on es veia un rostre esgar-
rifós, tot fet de pedaços, que deuria ser
–suposo– el del monstre de Frankestein
del tercer mil·lenni. El vaig obrir i me’l
vaig mirar per sobre. Hi havia històries de
tot tipus, més o menys divertides”.

L’humor combat la mediocritat huma-
na, que Gual aprofita per denunciar en
altres llocs del llibre. A Modus vivendi as-
sistim a la patètica exposició d’un perso-
natge que, sense saber-ho –i negant-ho
alhora, com sol passar– esdevé homòfob,
xenòfob, masclista i classista. L’individu
s’acosta més a l’animalitat que a la per-
sonalitat, i acaba devorant litres i litres de
cervesa que l’ajuden a entendre millor el
món, i a si mateix. Així com el personatge
de Rècord, que es queda a un calçot de su-
perar el rècord d’ingestió de calçots a la fira
del seu poble. Però on Gual rebla el clau és
a relats com Xxsst! i El més millor, que hom
llegeix sense poder deixar de riure. Són dos
relats (com altres n’hi ha en el recull) que
resistirien perfectament una posada en es-
cena. Relats on la nostra quotidianitat es-
devé model, i el model, material per riure.
Riure, però, seriosament.

Les lentes
il·lusions

Josefa Contijoch, Les lentes il·lusions. Premi
Màrius Torres. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

A
questes són les lentes il·lusions,
les que lentament passen i no
passen en la veu del temps del
poema. Plens de tendresa,
aquests poemes s’emportaren

el passat hivern el darrer Màrius Torres
de poesia, convocat per la Paeria de po-
nent i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Ten-
dresa, solituds, pèrdues que s’esberlen
en absències (l’amor, el pas del temps,
Maria-Mercè Marçal...), exilis, configuren
els darrers poemes de la Josefa Conti-
joch.

Escrits en un interval temporal de
trenta anys són una mostra més del so-
latge de la veu poètica que parla. És un
poemari ple de citacions, Ungaretti, Pa-
vese, Vivien, Simone Weil..., on moltes
vegades elles convoquen l’alfa i omega
de la manifestació del poema que llegi-
rem tot seguit. Si Maria-Mercè Marçal
obria el pròleg de l’anterior poemari, Les
ales intactes, aquí bressola en forma
d’homenatge un paper molt destacat. En

concret, cinc tankas i tres poemes esde-
venen el magma del record contra l’oblit
de la poeta enyorada que aviat farà tres
anys que ens va deixar.

Les lentes il·lusions, són el recorregut a
través d’un temps viscut, que en aquest
cas es manifesta de manera fluïda, sense
gaires contratemps. Hi ha el dol pel pas
del temps, però des de la serenor, sa-
vent-se que és l’únic que roman. Potser la
millor mostra de l’enginy poètic de Con-
tijoch es mostra en el darrer poema que
clou el llibre. En ell es liba una part del
ritual de l’oració cristiana, i amb la pa-
raula s’exalça el poder i el regne del sense
nom. Ple de simbologia evangèlica, el fill
de l’home voldria allunyar-se del malson
del calze de la sang i de l’orfenesa en l’e-
xili de la creu, però sap que haurà d’ac-
tuar en les vespres del regne de la llum.

Si per a Lluís Solà el temps es mou dins
la paraula, els poemes de Contijoch tam-
bé en són un exemple. És una poètica per
llegir lentament, des de l’assaboriment
d’un romandre que no s’enfronta al pas
del temps, però que sap trencar amb el
continuum temporal que engoleix amb
avidesa els temps històrics que han tocat
viure. Si amb la novel·la la Josefa és molt
conscient de la fressa de la vida quotidi-
ana, amb els poemes es relaxa, i ens con-
vida a esperar el ponent de les lentes il-
lusions. Com Celan, aquests poemes no-
més esperen que algun dia puguin arri-
bar a la platja d’algun cor.


