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El poeta i narrador gallec Xosé María Álvarez Cáccamo

La màgia del narrador
d’històries

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Els contes presenten
una peculiar visió
del quotidià
i de la memòria
de postguerra

Xosé María Álvarez Cáccamo, La llum
dels extraviats. Traducció de Xavier

Rodríguez Baixeras. Arola.

Tarragona, 2001.

E
l nombre d’escriptors portu-
guesos que es tradueix cada
any a casa nostra és mínim,
però encara més greu és el
cas dels escriptors gallecs,

sistemàticament oblidats per les edi-
torials, que només tenen ulls per a fe-
nòmens passatgers, enlairats per un
màrqueting cada dia més sospitós de
jugar sense una maleïda parella de
trumfos que justifiqui la seva aposta.
Totes dues són, però, flagrants decla-
racions de ceguesa per part d’editors
abocats i obligats a l’èxit fàcil. I és així
perquè aquestes literatures no només
han presentat una de les propostes
poètiques més destacades de l’últim
segle, també, menció a banda de Sara-
mago, gaudeixen d’una salut envejable
pel que fa a la seva creativitat en el
terreny de la ficció narrativa, amb uns
quants noms que farien empal·lidir
d’enveja molts països europeus –que
consti que no he fet esment de França
ni d’Itàlia, tot queda a la imaginació
del lector.

Amb aquest panorama són sovint
petites editorials les que prenen el tes-
timoni de sembrar, si més no, la petita
llavor de la qual trauran profit alguns
lectors d’ànima aventurera. Ara ha es-
tat Arola Editors, continuadora de la
independent i sempre ben enfocada
col·lecció de La Gent del Llamp, una pro-
posta des dels marges que l’encerta de
ple en oferir-nos llibres diferents.

Aquesta introducció ve a compte per
la sortida, dins l’editorial tarragonina,
de La llum dels extraviats, segona incursió
de l’excel·lent poeta gallec Xosé María
Álvarez Cáccamo en el camp de la
narrativa. I el que primer ens crida
l’atenció d’un llibre singular és la seva
predisposició a ocupar un espai distint
al de la narrativa tradicional, un llibre
impulsat per un notable treball de
llenguatge i per una originalitat de
plantejaments no gaire freqüent. Tot
plegat configura un nivell d’exigència
que potser necessita una breu notícia
de l’autor per a entendre’l en la seva
vertadera dimensió.

UN POETA EUROPEU
Per a aquells que coneguin l’excel·lent
moment de la poesia gallega contem-
porània, del que a Galícia s’anomena
Generació dels 80 –parangonable a la
nostra dels 70–, no serà cap atrevi-
ment dir que Cáccamo és un dels mi-
llors poetes europeus de la seva gene-
ració. Per desgràcia, només disposem
en català d’un llibre seu: Foc blanc (O
lume branco), publicat per Bromera el
1994, tot i que sabem que una impor-
tant editorial es planteja la traducció
del seu últim llibre al català.

El passat, marcat pel temps feliç de
la infantesa i per un paisatge ric, exu-
berant, és l’origen de la llum que en-
vaeix l’obra de Cáccamo, un poeta que

alterna amb encert dos vessants: per
una banda, la memòria lúdica, l’ad-
miració per la seva terra i els contrasts
que habiten en la dicotomia rural/urbà
a l’inici del segle XXI: on destaquen, a
més de Foc blanc (1994), Colección de es-
pellos (1994), Calendario perpétuo (1997) i
Vocabulario das orixes (2000); per una al-
tra, el poeta gallec manté un compro-
mís social que, tot i no ser tan freqüent
en la seva trajectòria, ha donat llibres
magnífics –Os cadernos da ira (1999)–
on, malgrat la intenció de denúncia,
no oblida que la llengua i l’obra ben
feta és el seu primer objectiu, la qual
cosa augmenta l’efectivitat del discurs.

EL NARRADOR D’HISTÒRIES
No és estrany que un escriptor amb
aquestes preocupacions hagi escollit
en moments aïllats la narrativa com a
vehicle, a vegades per a explicar histò-
ries que fugien del poema, com al seu
llibre Microtopofanías (1992), on la pro-
sa, d’enorme precisió, adquireix el to
del narrador de moments, del fetiller
que sap trobar l’espurna de vida per
dur a terme el que a Sud-amèrica en
diuen microcontes i que a l’Estat es-
panyol té tan poca sortida.

Així, el 1996, Cáccamo, satisfet
amb l’experiència anterior, però
també conscient que la seva obra
narrativa pot anar més enllà, pu-
blica A luz dos desnortados, que sota el
títol que avui comentem, La llum
dels extraviats, acaba de publicar
Arola Edicions. El poeta s’hi trans-
muta en narrador d’històries, algu-
nes d’elles prop del conte, altres
amb més cos de relat, amb l’alè su-
ficient per desenvolupar personat-
ges i situacions.

Un dels temes més sovintejats per
Cáccamo és la infantesa, motiu per
altra banda d’excel·lents poemes
seus, però tot i la màgia que envolta
els seus relats l’escriptor intenta que
no perdin el suport de la realitat
creant una doble perspectiva que
s’enriqueix per la lluita establerta
entre aparents contraris. Per una
banda hi ha la mirada poeticomàgi-
ca, una mirada d’arrels rurals que ara
comença a fondre’s en braços de la
globalització; per l’altra hi ha les re-
ferències politicosocials que ator-
guen a un llibre ple de lirisme una
dimensió crítica i combativa que en
cap moment destorba, com altra-
ment ha estat moneda comuna en
altres èpoques, la dimensió literària.

Rumb a aquestes coordenades, La
llum dels extraviats avança amb força
relat rere relat, a l’encalç d’aquest
territori particular dels escriptors
que acaba transformant-se en metà-
fora del món. El lector podrà així ac-
cedir a la puresa inexacta de la vida
religiosa amb el conte Banda verda, un
dels millors del llibre; podrà transitar
l’univers dels jocs infantils amb Fal-
cón o assistir a la mort del dictador en
La notícia. També podrà gaudir amb
històries com Hotel Península o Anser
Anser, que ens presenten una molt
peculiar visió del quotidià i de la
memòria de postguerra. Cáccamo es
mou amb extrema facilitat per
aquests mons aparentment normals
que amaguen un secret, un misteri
que esclatarà de sobte, i els embolca-
lla amb un llenguatge precís i sug-
geridor que converteix l’escriptura
en una delícia. Però tampoc no és aliè
a aquesta última afirmació la bona
tasca del traductor, i també poeta,
Xavier Rodríguez Baixeras, que ha
encertat plenament amb el registre.

Tot plegat, La llum dels extraviats
supera amb escreix els aconsegui-
ments de les Microtopofanías i ens fa
desitjar noves incursions narratives
de Xosé María Álvarez Cáccamo. Però
ara mateix farem bé de llegir aquest
llibre publicat per Arola Edicions, i és
que de vegades les autèntiques sor-
preses ens arriben dels marges.

P O E S I A

Llum i hores
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Amadeu Vidal i Bonafont, A la llum de les
ombres. Premi Grandalla de poesia 2000.
Caixabank. Principat d’Andorra, 2001.

A
ra et demano, bosc, un bell conte
de fades”, diu l’Amadeu Vidal, a
Les hores salvades, la seva darrera
obra poètica publicada. Les poe-
sies d’aquest llibre atrapen

d’entrada, i és que l’autor, un poeta que
converteix la ingenuïtat i la subtil ironia
en un discurs que captiva, sap com ofe-
rir-nos amb la justa mesura dosis de nos-
tàlgia i raons de trobada senzillesa. Les
paraules d’aquest poeta, també present a
la recent antologia 21 poetes del segle XXI
d’Ernest Farrés, estan impregnades de
motius quotidians molt escollits i que
prenen el sentit de les coses petites.

UNA DIANA INVISIBLE
Aquest llibre es mostra com una pregunta
sotmesa a quatre qüestions llançades amb
l’encert del qui sap disparar just al centre
d’una diana invisible. Una diana emboli-
cada, però, amb el desencís que provoca
ser a l’escenari del pas del temps quan la
mirada és un pòsit d’enyorança, no d’ex-
periències viscudes sinó de detalls que
ens han omplert l’ànima. Per això, la
primera qüestió abordada és la conscièn-
cia d’haver de salvar les hores, el present
que es viu, mitjançant el salvavides de
l’amor, perquè “l’amor és més que això, és
un crit que retorna, / un Big Bang de re-
cords”. A la segona ens porta al viatge cap
als paradisos que ens alimenten, com un
gelat del temps a través d’un cucurutxo
“quan els xiprers s’adormen /i la remor
dels grills ens torna els ulls orelles”, com
un instant “de saber coses eternes” du-
rant les vacances d’estiu, perquè “hi ha
l’abraçada del sol que s’evapora / mi-
rant-te amb ulls de segles”. Aquests para-
disos defugen el jo poètic de les runes,
tercera qüestió formulada. Les runes ine-
vitables que giravolten i acompanyen el
trànsit de vida, com també “giralvolten
les hores, / la sensualitat i l’esglai de mo-
rir”. A Obsidiana, la quarta qüestió, s’hi
inscriuen els moments de recerca desola-
da o “la por d’entendre / que en un racó
de nit la gent que estimo es va / morint
amb mi per sempre”. La pregunta que ens
mostra aquest llibre, doncs, la trobem a
l’últim vers del llibre, en el poema titulat
curiosament Resposta: “I què en queda dels
dies?”. La resposta, en forma de prec, viu
continguda també en un altre vers, el del
poema Conte: “Que la noia que estimo no
torni cap al conte”.

L’Amadeu Vidal ens sorprèn amb un
altre encert titulat A la llum de les ombres,
un divertiment a partir de pel·lícules re-
cents. Un repàs en clau d’ironia, a voltes,
i d’íntima reflexió, d’altres, al voltant de
títols com Antz, on el poeta es pensa que
es convertirà en formiga: “Quan sigui una
formiga faré poemes de formigues, però
no gaires, per no cansar-te i que te’n vagis
cap a l’armari a buscar el pot de l’insec-
ticida”; o Full Monty, o Cinema Paradiso, o
L’edat de la innocència, on recupera amb
exemples molt ben trobats el mite de la
infantesa. I el llibre, una aposta arriscada
ben aconseguida, es tanca amb una cita
de Woody Allen que torna a ser una pre-
gunta: “... i em vaig posar a pensar si un
record és una cosa que tens o una cosa
que has perdut”.


