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C O N C H A G A R C I A

Antonio Gamoneda,
Arden las pérdidas.

Tusquets. Barcelona, 2003.

E
n un bonic i excel·lent llibre
d’assajos d’Antonio Gamo-
neda (Oviedo, 1931) titulat El
cuerpo de los símbolos i publi-
cat el 1997 dins de la col·lec-

ció La Rama Dorada d’Edicions Huerga
y Fierro, vaig trobar unes paraules de
l’autor que deien: “La memoria es siem-
pre conciencia de pérdida. Conciencia, por
tanto, de consunción del tiempo correspon-
diente a mi vida, y por eso mismo, concien-
cia de ir hacia la muerte”. Ningú en
aquest país ha tingut sempre la cons-
ciència d’aquest anar cap a la mort
inscrita en un discurs poètic coherent
i original. Si els primers poemaris de
Gamoneda, Descripción de la mentira i
Blues castellano, tenien raó de recolzar
sobretot en el ritme, en el fraseig de la
memòria, de la indiferència i la luci-
desa per desvelar una única veritat: la
mentida com a descobriment, la se-
gona etapa d’aquest poeta es podria
establir amb la publicació, el 1992 (i
reeditat també aquest any a Siruela),
del Libro del frío. Sens dubte, Arden las
pérdidas ve a ser un complement, una
continuïtat de l’anterior.

Les quatre seccions que divideixen
aquest conjunt de poemes s’alineen
en una sèrie de certeses il·luminades
a través de la seva peculiar simbolo-
gia. La veu poètica narra una sèrie de
visions i de percepcions en què el que
s’ha perdut i el que s’ha oblidat bri-
llen amb llum de mort, una llum que
encara crema i no obstant convida a
la desaparició. El que l’autor ens
transmet amb aquests textos no és
cap obvietat, tampoc el relat d’una
gran pesadesa existencial i sempre
lluny d’una poesia que se centri en
l’experiència que es transmet a través
d’un llenguatge normalitzat i con-
vencional. D’això fuig el poeta i ho
constata. Més aviat ens acosta a un
altre nivell del dir poètic que informa
també del desconegut. Per a ell la
poesia crea i revela, i, per descomptat,
no imita la vida sinó que en forma
part. Les imatges d’aquests textos són
irracionals, de difícil reductibilitat,
impulsores del subjectivisme i des-
bordades de suggeriments i aproxi-
men a aquell lloc gairebé sagrat que
es troba en un bon poema. Res de
xerrameca. L’essencial aquí busca el
text i és trobat.

UNA FIGURA HETERODOXA
L’obra d’aquest peculiar autor ha gua-
nyat amb el temps. Generacionalment
pertany als 50, però sempre en va estar
al marge, no per voluntat pròpia. Ara
emergeix gairebé sol com a figura he-
terodoxa. Deutor d’una línia poètica
que recolza més en autors com els
simbolistes francesos, el jazz i la Bíblia.
Sempre està bé reivindicar una altra
tradició. Ja estem una mica farts d’es-
coltar sempre els mateixos noms. La
veu de Gamoneda cada cop més alta,
xiuxiueja entre aquell relat que, com
va dir, va cap a la mort, però una mort,
això sí, metaforitzada en cada instant
d’una vida. D’aquesta manera buidem
de tristesa l’esdeveniment i l’omplim
de la llum de la paraula.

XAVIER CARRION

El dramaturg i guionista Josep M. Benet i Jornet

Aparició del fantasma
T E A T R E

A R T U R P A S C U A L

Josep M. Benet i Jornet, L’habitació del
nen. Edicions 62. Barcelona, 2003.

“Q
uè és un fantasma?”,
es pregunta Stephen a
l’Ulisses de James Joy-
ce: “Algú que s’ha es-
vaït fins a fer-se im-
palpable, per mort,

per absència, per canvi de costums”.
Però, contradicció
esborronadora, per
tal de ser-ho plena-
ment els ens incor-
poris necessiten tes-
timonis de les seves
aparicions. A L’habi-
tació del nen, Benet
crea un sinistre fan-
tasma infantil, con-
verteix els lectors-es-
pectadors en partí-
cips de l’al·lucinació,
i els fa lamentar la
tossudesa de l’únic
personatge sensat
que es resisteix a
creure en coses d’a-
questa mena.

A hores d’ara re-
sulta inqüestionable
la mestria de l’autor
quan es tracta d’ani-
mar els mecanismes
naturalistes del dra-
ma burgès injec-
tant-hi elements ex-
trets de la cultura
contemporània. En
aquest cas el conflic-
te psicològic es perllonga en suggeri-
dores ramificacions fantàstiques. Fi-
del a un dels seus temes més estimats,
el de les relacions paternofilials, Be-
net parteix d’un nucli familiar ar-
quetípic (pare, mare, fill), l’estabilitat
del qual es trenca per la baula més
feble i aboca els dos individus adults
a una incomunicació radical. La mort

del nen (lúdicament tenyida d’ambi-
güitat) és assumida per la dona i ne-
gada per l’home: el fantasma està
servit.

El nen mort (però viu, i, per tant,
espectral) s’apodera de l’escena fins al
punt que tota possible controvèrsia
sobre les realitats antagòniques per-
cebudes pels dos progenitors queda
en segon pla, i la pertorbadora com-
pareixença del nen esdevé central. I
com que mare i fill no poden tro-
bar-se, una enginyosa disposició de la
casa ho fa inviable en el moment àl-

gid de la peça: el nen s’esmuny a tra-
vés d’una tercera porta, trampa vo-
devilesca aplicada amb un rigor ab-
solut. Aquesta vegada, Benet juga
amb poques fitxes, però les mou amb
una astúcia endimoniada. Els objec-
tes simbòlics (el meteorit, el mòbil del
sistema solar) són representacions en
miniatura d’aquell inestable univers

domèstic, mentre que el cobejat pis
del davant és una projecció de l’uni-
vers paral·lel que pare i fill es dispo-
sen a habitar junts.

Per un instant, sembla que la dona
es resignarà a acceptar el deliri del
marit: fa veure que veu el nen fan-
tasma, com el veiem tots (tot i que
tots sabem que no el veu). Un pas més
enllà, i l’obra s’hauria endinsat en
altres mons imaginaris, per exemple
el de Martha i George, el protagonis-
tes de Qui té por de Virginia Woolf?, que
durant anys perpetuen la ficció d’un

fill inexistent. Però Benet no vol ser
Edward Albee: el seu joc exigeix una
víctima comprovable que trunqui to-
ta especulació, que tanqui el camí cap
a les atrocitats possibles mitjançant
una atrocitat definitiva. Pot no semblar
un final gaire original que algú acabi
suïcidant-se, però és absolutament dig-
ne d’una història de fantasmes.

Apadrinant el futur
A S S A I G

O R I O L A N D R É S

Núria Esponellà,
Sunitha: història d’una nena apadrinada.

Columna. Barcelona, 2003.

T
ot i ser un dels països amb
més pobresa del món, l’Índia
fascina per la seva multicul-
turalitat, el seu exotisme i el
caràcter misticoreligiós. Nú-

ria Esponellà, nascuda a Celrà el 1959,
va quedar fascinada per l’ambigüitat
del país en el seu primer viatge. Lli-
cenciada en filologia catalana, guanya-
dora de diversos premis literaris pels
seus reculls poètics, l’autora va decidir,
després de viatjar-hi per segona vegada,
escriure un llibre de contingut realista

a partir de la seva experiència.
Així, al llibre hi conflueixen dues

històries principals. La primera és la de
Sunitha, que nascuda en una casta po-
bra de la societat índia, és discriminada
i rebutjada per haver nascut de sexe
femení. Però l’arribada de la Fundación
Vicente Ferrer al poble canviarà el fu-
tur que els altres havien decidit per a
ella. Per altra banda hi ha la història de
l’autora, que tot i viure en una societat
occidental amb tota mena de luxes, se
sent infeliç. Les dues vides es troben
després que la Núria apadrini Sunitha
a través de la fundació. Quan l’autora
decideix anar a visitar la fundació i la
seva apadrinada a l’Índia, s’estableix
entre totes dues una relació que va
molt més enllà del factor purament
econòmic.

L’obra ens descriu amb una brillant

precisió els ambients, els sorolls, les
olors de l’Índia, de les seves ciutats i
pobles; de la gent que hi habita. Tot i
això, en alguns moments l’autora res-
salta tant el misticisme que envolta el
país que resulta excessivament occi-
dental i mitificat. Està escrita en sego-
na persona quan relata la història de
Sunitha i en primera per parlar de la
seva experiència. Aquest atrevit recurs
narratiu apropa i dóna realisme a la
vida de Sunitha i delimita les dues
històries, que sovint s’intercalen sense
avís previ.

Un retrat precís de l’Índia i de la
important tasca que hi està duent a
terme la Fundación Vicente Ferrer, que
destaca i impulsa des de la responsabi-
litat social el paper preponderant de les
dones com a noves constructores de la
societat índia.


