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Les presons
de la misèria
Loïc Wacquant

Traduïda a catorze llengües, aquesta obra assenyala
el camí pel qual un nou “sentit comú” punitiu,
elaborat als Estats Units, s’ha internacionalitzat.
Mentre els Estats Units han optat clarament
per criminalitzar la misèria, Europa s’enfronta a un
dilema històric entre la penalització de la
pobresa i la creació d’un Estat social digne
d’aquest nom.
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L’escriptora uruguaiana Cristina Peri Rossi

Cilindre
fumític

nicotinós
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E
l fet de fumar ha anat
caient socialment en
desgràcia en virtut
del que és política-
ment correcte i d’un

discurs sustentat per argu-
ments sanitaris, higiènics, edu-
catius i fins i tot mediambien-
tals. El camí que ha portat
aquesta activitat des del plaer
fins al vici i des d’allí a l’addic-
ció i al delicte no ha estat llarg.
Poques dècades han transfor-
mat el fum exhalat per uns
llavis de dona d’una
imatge sexi i plena
de glamur en una
altra malaltissa i ig-
norant. Després de
les últimes lleis
aprovades poques
persones s’atrevei-
xen a fumar en pú-
blic. És aquest el
context en què la re-
bel·lia contribueix a
l’aparició de dos lli-
bres per lloar la fi-
gura evanescent del
fum: Cristina Peri
Rossi reconeix que és
una exfumadora
amb totes les lletres
en Cuando fumar era
un placer, mentre que
l’editorial Siruela
proposa el tema del
tabac com a eix del
recull de relats dels
autors més diversos
a Cuentos de humo.

Cristina Peri Rossi
(Montevideo, 1941)
és una de les escrip-
tores sud-americanes
més destacades de
l’actualitat, amb una
vasta producció tant en narra-
tiva com en poesia. Cuando fu-
mar era un placer és en el seu
conjunt un assaig, tot i que no
manté una unitat de discurs.
Onze articles formen l’obra i,
això sí, el fil conductor de tots
és el tabac en una varietat o
una altra. El volum comença i
acaba amb sengles escrits titu-
lats Grand Palace Café i Grand Pa-
lace Café, otra vez, en què l’autora
se situa en primera persona en
aquest establiment més propi
de Manhattan que de la ciutat
de Montevideo en què es troba.
En el primer d’aquests dos re-
lats, Peri Rossi és una nena de
deu anys que veu per primera
vegada una dona fumant i ex-
plica totes les sensacions, sen-
timents i reflexions d’aquells
moments respecte del simbo-
lisme d’aquesta imatge. En l’al-
tre, l’escriptora uruguaiana s’e-
voca ella mateixa deu anys més

tard asseguda sola al mateix
local, fumant i llegint Cesare
Pavese, representant el seu tri-
omf com a dona moderna.

Cristina Peri Rossi reconeix,
al final del llibre, que “yo me
gustaba fumando, y desde que no
fumo, me gusto mucho menos, aun-
que mi salud ha mejorado un poco”.
Aquesta és probablement la
frase que resumeix el sentir que
desprèn Cuando fumar era un
placer: l’autora s’expressa amb
nostàlgia després d’haver hagut
de sacrificar allò que li repre-
sentava un gran plaer i un
company de tots els viatges i

aventures que havia emprès
durant quaranta anys de la seva
vida. Els articles que conformen
el volum travessen la història
del tabac i de l’acció de fumar,
des del descobriment europeu
de l’herba quan els espanyols
van arribar a Amèrica fins a
l’actualitat. Les estrelles de ci-

nema dels anys 40 prenen una
rellevància transcendent en
aquest repàs històric de l’es-
criptora, que les situa al capda-
munt del pedestal del glamur i
l’èxit que suposadament pro-
porcionava el tabac. Així ho
palesa la inclusió de setze pà-
gines amb fotografies d’artistes
del cel·luloide com ara
Humphrey Bogart, Marlene Di-
etrich i James Dean.

Cuentos de humo reuneix un
estol de dotze narradors ben
diversos, que col·laboren amb
un conte cadascú sobre el fet de
fumar. En tots apareix, d’una
manera o d’una altra, amb més
o menys protagonisme, el ta-
bac. Al seu entorn, cendres,
fum, encenedors, cendrers, llu-
mins, cigarretes, cigars, pipes,
broquets... conformant tota la
imatgeria possible de l’addicció
nicotinosa. Tots els autors són
més o menys coneguts: Gui-
llermo Cabrera Infante, José
Cardoso Pires, Estrella de Diego,
Suso del Toro, Ray Loriga, Ig-
nacio Martínez de Pisón, José
María Merino, Juan José Millás,
Julio Ramón Ribeyro, Cristina
Sánchez-Andrade, Luis Sepúlve-
da i Pedro Zarraluki són els es-
criptors que apareixen en el
volum.

Els contes, per ells
mateixos, confor-
men un conjunt for-
ça irregular, amb al-
guns d’interessants i
divertits, que van des
dels relats amb els
arguments més rea-
listes, gairebé a tocar
de l’assaig, a d’altres
de ficció i fins i tot
alguns d’absoluta-
ment surrealistes.
Però tampoc no
manquen altres nar-
racions avorrides, in-
trascendents, volàtils
i que es fan llarguís-
simes tot i ser breus
per definició. Com a
conclusió del recull
de contes, Yvette
Sánchez signa un
epíleg que vol ser
una anàlisi del con-
junt de relats, però
que no aporta res al
lector que hagi se-
guit des del comen-
çament les giragon-
ses capritxoses del
fum que emana d’a-
questes històries.

Cristina Peri Rossi, Cuando
fumar era un placer. Lumen.

Barcelona, 2003.

Diversos autors, Cuentos de
humo. Siruela. Madrid, 2001.
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Roser Atmetlla ha publicat la seva segona obra

Barreja de diners
i sentiments

N A R R A T I V A

B À R B A R A B R A N C O

Roser Atmetlla, La clau de tots
els secrets. Quaderns Crema.

Barcelona, 2003.

U
na casa en venda
envoltada de velles
rancúnies i enveges
familiars més dues
parelles lligades a

una xarxa de desitjos, pactes i
mancances. El preu: vint o
quaranta milions, tant és.
Aquest és el marc que Roser
Atmetlla (Blanes, 1963) ha tri-
at per situar la seva darrera
novel·la, on reflexiona sobre la
condició humana i les tensi-
ons que comporta la barreja
de diners i sentiments.

La clau de tots els secrets és la
segona obra de l’autora, a qui
vam conèixer literàriament
ara fa cinc anys amb El neda-
dor, una novel·la que s’apunta
a la renovació conceptual i te-
màtica que la literatura cata-
lana ha experimentat des dels
anys 80 amb autors com ara
Sergi Pàmies, Vicenç Pagès,
Núria Perpinyà i la mateixa
Atmetlla.

ELS PERSONATGES
Com ja va fer en el seu debut
literari, l’autora para especial
atenció a la construcció dels
personatges. La transacció
econòmica que hi ha al darre-
re d’una casa illenca és tan
sols el fil conductor que ser-
veix per mostrar les reaccions
i els sentiments d’un conjunt
de persones davant d’una si-
tuació determinada. L’autora,
que també és professora de fi-
losofia a un institut del seu
poble natal, treballa a fons el
retrat psicològic. Dues germa-
nes, la Isabel i l’Helena, per-
dudes en un passat impossible
de refer que lluiten per una
casa familiar. Un amor tebi
que es trenca perquè amb la
bona voluntat d’una i la pas-
sió continguda de l’altra no
n’hi ha prou per seguir enda-
vant. I una parella unida per
l’avorriment i l’obligació d’es-

talviar una quantitat fixa cada
mes per poder comprar una
casa on seguir explicant-se
una vida feta a base de jorna-
des de deu hores. Una vida
mil·limetrada per mitjà de
pactes i terminis.

MONÒLEG INTERIOR
Per fer arribar tot això al lec-
tor Atmetlla utilitza el monò-
leg interior narrat en tercera
persona. Així, sense perdre de
vista la immersió en la inti-
mitat dels personatges, l’au-
tora no s’ha de limitar a des-
criure allò que veuen o senten,
sinó que també pot incloure
elements externs.

L’estil d’Atmetlla és madur i
treballat. La seva capacitat
d’observació i el seu domini
del llenguatge li permeten fer
arribar els pensaments, el
sentir i les accions de cada
personatge. La seva és una li-
teratura interioritzada, feta a
base d’emocions i sentiments
en què les paraules provenen
de l’interior de les persones i
les relacions avancen des del
que comporten en el procés
intern de cadascú.

La clau de tots els secrets és una
obra molt treballada, tant pel
que fa a la creació dels prota-
gonistes com per la seva es-
tructura formal. Atmetlla in-
sereix enmig del text una altra
obra, que suposadament ha
escrit un dels personatges de
la novel·la. En aquest cas, la
descripció deixa pas a un
conjunt de diàlegs precedits
per acotacions que la narra-
dora fa en referència al món
extern dels personatges:
anuncis de contactes, previsi-
ons meteorològiques, escrits
sobre decoració de la llar, et-
cètera. Són converses que, a
més de resoldre alguns dels
interrogants que envolten les
relacions creuades dels prota-
gonistes, aporten ritme a un
relat fins aleshores basat en
les descripcions. Aquesta obra
és, en el fons, la història d’una
fugida permanent. La fugida
endavant del temps humà,
que cadascú acabem cons-
truint-nos a la nostra manera.


