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Tensió entre
l’irrepetible
C O N C H A G A R C Í A

Eduardo Moga, El corazón, la nada.
Bartleby Editores. Madrid, 2001.

A
quest llarg poema en prosa
de més de 90 pàgines d’E-
duardo Moga (Barcelona,
1962) culmina un discurs
que va començar en el seu

poemari La luz oída, guanyador de
l’Adonais el 1995, ja que la veu po-
ètica sembla haver donat tant de si
que ho ha dit gairebé tot.

Dividit en tres parts, el poema ens
porta a un exorcisme amorós i a un
renèixer del jo multiplicat al llarg
de tot el poema, aquest devesall
imaginatiu fa d’Eduardo Moga un
poeta peculiar dins la poesia de la
seva generació, tan donada a l’eco-
nomia d’imatges.

Entre l’eròtic i el circumloqui
confessional, els desitjos s’obren pas
arrasant amb la paraula qualsevol
indici de silenci. Les obertures estan
entre la llum que moltes vegades
llancen certs passatges. D’altres ve-
gades, és la nit qui s’encarrega de
tancar les sensacions amb metàfo-
res: “Quedarán el resplandor de lo sido,
las horas voraces, la plenitud en la pe-
numbra”. Una llum que en les seves
gradacions va deixant veure el plaer
i el desamor: “Tu pecho, urgente, refleja
el yo en que muero”, així com l’eterna
contradicció que tenim quan a tra-
vés d’una mirada amaguem o ne-
guem altres mirades: “Camino aún.
Quizá seas mi hermano, pero no te co-
nozco”.

VEU POÈTICA MASCULINA
La veu poètica, així mateix, no nega
la seva masculinitat, sinó que la re-
alça constantment, en un nomenar
a través de metonímies: “Cada gota es
un yo”, es dissol entre el dir i el poeta
transmutat en acte amorós i dissolt
en diversos, es reafirma: “No quiero
recuerdos, sino semen ardiendo, días ar-
diendo, o nada / o nada”. Aquesta con-
tundència que tanca la primera part
del poemari deixa el lector a l’ex-
pectativa. Eduardo Moga aconse-
gueix donar un gir a aquest reclam
d’absolut per introduir-se en un lloc
molt més porós: “No todo era árbol,
pero el tiempo era anterior al ojo y en el
aire había puertas”. Deia Hilde Domin
que les imatges poètiques, fantàsti-
ques o reals, han de ser versem-
blants i, tot i que de vegades la lec-
tura s’ha d’aturar a causa del seu
excessiu dir, no ens queden frases
inconnexes, sinó un tumult d’imat-
ges atapeïdes que un ha d’anar des-
condensant mitjançant pauses en la
lectura perquè aquí hi cap més d’un
llibre.

La tercera part anuncia un presagi
on la mort és la protagonista: “El
deseo me conduce al centro, pero en él hay
otro”. Una dissolució protagonitza el
cant, perquè al cap i a la fi, aquí no
hi ha conclusions que valguin, sinó
transformació constant i preguntes
que s’atomitzen en altres per per-
mutar els elements: “Suena el teléfono
¿Es la luz?”, per donar pas a una pro-
longació del dubte però amb tanta
passió que no pot ser continguda.
D’aquí que un text tan llarg i excel-
lent hagi de ser respirat a poc a poc.

COLUMNA

Clara Soley presenta el seu primer llibre de narrativa

Bons senyals
N A R R A T I V A

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

Clara Soley, El vestit d’Emilie Flöge.
Columna. Barcelona, 2001.

I
nteressant i esperançador debut
narratiu de Clara Soley amb el
recull de contes El vestit d’Emilie
Flöge. Soley (Sabadell, 1967), auto-
ra conjuntament amb Helena

Mesalles d’un estudi sobre Vacances pa-
gades de Pere Quart, ens presenta una
bona selecció de relats, que oscil·len
entre els més reeixits, que recreen la
vida quotidiana amb un xic de tristesa,
i els que es mostren com a exercicis
d’estil, potser els més banals perquè
acusen la monzonitis, una
patologia que afecta
molts narradors cata-
lans, que busquen una
drecera fàcil en comptes
de buscar la veu pròpia.
Si acaba definint-la, So-
ley serà una escriptora
important perquè té
mirada i capacitat per
descriure i narrar.

Això es percep des del
primer conte del recull,
Els senyals, una excel·lent
carta de presentació. El
relat recrea la indife-
rència després de l’amor
en què una noia pateix
la davallada de les pare-
lles. El conte és ple de
detalls, magníficament
bastit sobre els equívocs
de les relacions perso-
nals. La ironia, el sar-
casme i l’escepticisme
inunden la visió de la
protagonista, que assis-
teix al declivi del desig

mentre sobreviu. Els senyals m’ha recor-
dat algunes de les narracions més reei-
xides de Dorothy Parker, tenyit per l’a-
margor de Raymond Carver i Tobias
Wolf. El segon, que dóna títol al llibre a
partir d’un quadre de Gustav Klimt, té
un punt de tendresa i per les descrip-
cions ens acosta més a Mercè Rodoreda
amb un toc de fantasia semblant al de
Bontempelli. Aquest conte es podria
associar a Colors, també d’influència ro-
dorediana.

La visió agredolça és una altra de les
fórmules que funcionen molt bé als
contes de Soley: la capacitat d’extreure
de les vivències quotidianes el detall,
sempre imposant la ironia i la intel·li-
gència, una fórmula que esdevé senzi-
llesa pel treball i pels acabats. És el que

sobta de la presentació com a narradora
de Clara Soley, la seva agudesa i, a la
vegada, que no es deixi portar per l’en-
giny ni per la facilitat de la seva prosa
lluent. En la tria també destaquen així
mateix Tango, pel seu desenllaç, i La ci-
gonya, ple de sensibilitat.

Sentiments i sensacions, realisme i
fantasia i ironia i sarcasme ofereixen
un somriure sardònic davant la vida.
Així, el recull El vestit d’Emilie Flöge i altres
contes ens permet reflexionar sobre
moltes de les coses que ens envolten i
que ens passen desapercebudes. Com
en un poema, Clara Soley reté el temps
i li dóna unes línies de franquesa, una
mica d’emoció a la vida que s’escapa i
que l’escriptora enfronta al mirall.

No estaria malament que alguns dels
editors, crítics i periodistes culturals que
ens envolten es llegissin el conte Lúcids i
escèptics, una crítica a la crítica i als ad-
jectius que la traeixen. El mateix que
signa aquestes línies s’ha sentit coartat
després de la lectura, però alguna cosa
havia de dir. En fi, quan es descobreixen
llibres com aquest, un s’adona de la vi-
talitat de la nova literatura catalana i, a la
vegada, les poques ganes que hi ha de
promocionar-la. Soley convenç i agrada.

L’esperit dels camps nazis
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Joaquim Amat-Piniella, K.L. Reich.
Edicions 62. Barcelona, 2001.

P
assats els anys, el relat novel·lat
de l’experiència de Joaquim
Amat-Piniella (Manresa, 1913 -
Barcelona, 1974) a Mauthausen
no ha perdut dramatisme. El

llibre ara recuperat en la versió definiti-
va gràcies a l’estudiós David Serrano va
ser escrit els anys 1945-46 a l’exili an-
dorrà i publicat per primera vegada el
1963 en la versió traduïda al castellà per
l’editor Carles Barral. Els intents previs
de treure’l en català del també editor
Santiago Albertí van ser sistemàtica-
ment tombats per la censura franquista.
El 1965 l’obra va rebre el prestigiós pre-
mi Fastenrath.

Tota la voluntat que Amat-Piniella va
aplicar a sobreviure durant quatre anys
i mig al camp de concentració, d’on va

sortir el 5 de maig del 1945, la va es-
merçar immediatament després a re-
crear els fets viscuts per ell i els seus
1.506 companys catalans i espanyols que
van anar a parar a aquell infern. Més
enllà de l’estrany interès que pot arribar
a despertar la brutalitat nazi en el lector,
un interès dominat per la dialèctica
atracció-repulsió i per l’absurda necessi-
tat d’arribar a conèixer els límits de la
capacitat de produir dolor i d’aguan-
tar-lo, K.L. Reich és un text emotiu per la
duresa del que s’hi explica, pel seu ca-
ràcter testimonial i per la capacitat lite-
rària de crear glacials imatges plàstiques
sobre un fons de tragèdia: “Una reclusió
al camp era una nit polar d’una durada
desconeguda: per a adaptar-s’hi calia ig-
norar l’existència de la llum. Era l’em-
brutiment total de l’home”.

PRECISIÓ FREDA I POÈTICA
Amat-Piniella és capaç, doncs, de mostrar
amb freda i poètica precisió tant la cruesa
dels botxins com la dramàtica insensibi-
litat de les víctimes davant el sofriment

dels companys amb menys sort. És en
l’expressió d’aquesta nua contradicció,
d’aquesta vivesa de sentiments, que ex-
cel·leix un text sincer, sense trampes, on
es despullen les misèries i grandeses
d’éssers humans portats a situacions ex-
tremes. Agres baralles per un tros de pa,
dures disputes polítiques per gestionar la
feble organització clandestina interna
del camp, cínica fredor de la massa in-
forme de presos despullats i exposats al
rigor del fred davant el fum dels crema-
toris... És el que Amat-Piniella bateja, en
la primera part de la novel·la, com la
victòria de l’esperit del camp, victòria
que es reflecteix en un desolador paisatge
de mort i d’embrutida supervivència on
les excepcions heroiques o silencioses són
això, excepcions. Tot plegat constitueix
una lúcida i sentida aproximació, com les
de Primo Levi i Jorge Semprún, a la per-
versitat d’aquell cruel sistema nazi de
destrucció física i moral d’homes consi-
derats inferiors.

Sens dubte, estem davant de quelcom
més que un bon llibre.


