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P O E S I A

Un vol
esteta

C O N C H A G A R C Í A

Marie Alice Korimann, Destellos y
vislumbres. Pròleg de Teresa Costa
Gramunt. PPU. Barcelona, 2003.

L
a pintora i poeta francesa
Marie Alice Korimann que
viu a Castelldefels ja fa més
de 20 anys continua amb
aquest tercer poemari en

una tradició, les fonts de la qual, com
diu al pròleg Teresa Costa Gramunt,
beuen del que és sagrat fent que les
paraules i les imatges brollin de la
font més íntima de l’ésser. Una cosa
així com si l’escriptura fos il·lumina-
ció i evocació d’un retorn a les fonts
de la vida. Aquestes i altres paraules
s’han dedicat a l’obra de Korimann,
fins a emparentar-la amb la tradició
mística medieval de dones com Hil-
degarda de Bingen i del barroc com
Sor Juana Inés de la Cruz.

Penso que cada poeta en la seva
escriptura porta marcat d’alguna
manera els senyals dels que l’han
precedit amb una influència més o
menys òbvia. Per descomptat, en
aquest poemari, l’autora s’ha preo-
cupat del llenguatge i l’ha volgut
portar a això que s’anomena un vol
místic, encara que també hi batega la
confessió d’impotència pel que fa al
poder de comunicació de la paraula
poètica.

El poemari s’obre amb els següents
versos: “¿Acaso pueden las palabras /
atravesar las opacidades / del ser? Lo invi-
sible / trasluce como las tililaciones / de un
sentido añorado / e inalcanzable por el
mero ojo”. Probablement la resposta no
la pot donar ni tan sols la mateixa
poeta. Perquè entre els seus versos no
veiem que s’interrogui, com sol cor-
respondre a bastanta poesia contem-
porània. I és que Korimann és una
esteta, una actitud que Auden només
atribuïa als homes. Deia el gran poeta
anglès que cap dona és esteta perquè
no agafa prou distància de les emo-
cions, i malgrat que crec que no té la
raó totalment, alguna cosa hi ha de
veritat en això.

UN HEPTASÍL·LAB IMPECABLE
L’ús del vers heptasíl·lab amb el qual
treballa l’autora és impecable, i la
manera en què passa pels temes: la
mare, l’amor, un paisatge, un passeig
o un viatge, és d’una delicada sim-
plesa no exempta de poesia. Com bé
va dir Jaume Pont, la clau dels seus
versos està en el relleu plàstic de la
paraula, i d’aquí aquest esteticisme
que no esgarrapa ni tampoc consola:
“Y un aire de rosas / fragancia y poesía /
flota por la estancia / al final del pasillo /
que conduce al silencio / donde todo era
juego/ antes que las estrellas / la noche o
cualquier reino”. I potser, contradient
l’escriptora Teresa Costa Gramunt,
penso que en aquest llibre l’autora
està més a prop dels pressupostos
modernistes estetes que de la recerca
del que és sagrat d’aquelles escripto-
res medievals mencionades al seu
pròleg, ja que, per descomptat, una
poeta sempre s’ha de situar en el seu
temps i en el seu context, i en aquest
sentit val la pena valorar la feina ben
feta d’aquesta poesia sense haver de
mirar tan lluny per ubicar-la.

XAVIER BERTRAL

El narrador Alessandro Baricco va néixer a Torí el 1958

El gest de la innocència
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Alessandro Baricco, Sense sang.
Traducció d’Anna Casassas. Edicions

de la Magrana. Barcelona, 2003.

S
om als darrers dies d’una
guerra. Una guerra qualsevol,
sense referències geogràfi-
ques ni temporals. Tres ho-
mes assetgen una casa perdu-

da enmig del camp. A dins hi ha un
altre home amb els seus dos fills: un
noi a les portes de l’adolescència i una
nena de deu anys. Abans de començar
el tiroteig el pare amaga la nena en un
forat dissimulat per una trapa. Els as-
saltants entren a la casa i maten el pare
i el fill. Abans d’anar-se’n escorcollen
tots els racons. Un d’ells, el més jove,
descobreix l’amagatall. Durant un ins-
tant contempla aquella criatura des-
emparada que el mira francament als
ulls. Després torna a col·locar la trapa
sense dir res a ningú i fuig corrent
mentre un dels seus companys cala foc
a la casa. El noi desconeix què passarà
amb la nena. És el seu secret. El secret
–i l’angoixa– d’una imatge que l’a-
companyarà mentre visqui.

Cinquanta anys després els dos per-
sonatges es retroben. Entremig els al-
tres dos assaltants han mort en cir-
cumstàncies estranyes que fan pensar
en una minuciosa venjança. La guerra
és un record llunyà, però no per a tot-
hom. El final és a prop per a la nena i
per a l’assaltant –ara ja dos vells– i el
resum de tot podria ser que la força
d’una mirada o l’empremta d’un gest
són arguments suficients per donar
sentit a la vida. Una vida que, de fet, per
a ells dos va començar just en el mo-
ment que els seus camins –les seves
mirades– es van creuar fugaçment.

Ara, mig segle després, només els resta
tancar el cercle.

Vet aquí la història que Alessandro
Baricco (Torí, 1958) ha posat en aquest
Sense sang, darrera producció d’un au-
tor que domina com ningú l’art d’ex-
plicar històries intenses amb els mí-
nims elements possibles. Seda i Nove-
cento són referències prèvies d’aquesta
habilitat que a qualsevol lector li seran
familiars. I aquest Sense sang d’ara n’és
la lògica continuació. Baricco en estat
pur. L’exhibició d’un autor que domina
com pocs les distàncies curtes, que in-
tueix perfectament quin material del
que té a les mans és essencial i quin
altre és accessori. I d’això, d’aquesta
facilitat per a l’el·lipsi, n’ha sabut fer
estil inconfusible.

El món de Baricco és el del que és
eteri i del que és perdurable. Els ma-
terials amb què treballa són gestos i
sentiments. És un món en què la mi-
rada innocent d’una nena pot con-
vertir un botxi en un ésser humà. És
un món en què l’esperança de reviure
la bellesa d’un gest justifica la recerca
de dues persones durant mig segle de
les seves vides. Què és l’important,
doncs? L’impuls primigeni? Els dub-
tes del retrobament? El trajecte de
tota una vida?

Baricco tot això ens ho explica amb
noranta pàgines farcides de detalls i
sentiments. Amb una escriptura pre-
cisa i mil·limètrica llança preguntes i
ens dóna pistes sobre on pot haver-hi
alguna resposta possible. El producte
que de tot això en resulta només té un
nom: literatura. I de la bona, a més a
més, creguin-me.

Problemes eterns
N A R R A T I V A

F E R R A N A I S A

Randa Ghazy, Somiant Palestina.
Traducció d’Isabel Turull. La Galera.

Barcelona, 2003.

R
anda Ghazy és una jove de 15
anys nascuda a Itàlia i de pa-
res egipcis. Actualment viu a
prop de Milà i és estudiant de
batxillerat d’humanitats i ci-

ències socials. Aquesta és la seva pri-
mera novel·la. Somiant Palestina narra,
amb una força extraordinària, la his-
tòria d’amor i de ràbia, i moltes altres
coses que són el pa quotidià de la vida
del poble palestí. La lectura d’aquesta
novel·la no deixarà indiferent a ningú,
“perquè res és tot blanc o tot negre”.

Randa Ghazy amb la seva escriptura
precoç i la seva percepció literària i vi-
tal s’encara al conflicte cruel i tràgic de
Palestina. La jove autora s’endinsa en
els problemes eterns de la relació dels
dos pobles, oposats i irreconciliables,
Israel i Palestina.

Randa, des d’un punt de vista parci-
al, però no cegada per l’odi, proposa
amb la seva posició rebel de novel·lar el
conflicte, d’apropar-nos progressiva-
ment a la tragèdia del poble palestí.

La realitat i la ficció de la història
s’entrecreuen amb la guerra, la violèn-
cia i la por i es manifesta amb les ria-
lles, l’amor, l’amistat i també els som-

nis. L’autora ha sabut crear, amb la seva
narrativa de prosa poètica, l’ambient
de la Palestina actual, a través d’un
petit grup d’amics que han decidit
viure junts els temps difícils: la Intifa-
da, els terroristes suïcides, les represà-
lies i els escorcolls militars.

He llegit Somiant Palestina d’una tira-
da sense que em caigués de les mans.
He quedat agafat al llibre per la força
apassionada de l’escriptura de Randa,
que fins i tot m’ha fet sentir indignació
per uns fets que ningú, ni els pobles en
qüestió ni el món occidental, sembla
capaç de resoldre.

NOMÉS VEURE L’ODI I LA GUERRA
El relat, molt ben estructurat, té com a
fil conductor la vida dels joves amics
Ualid, un nen del carrer; Ibrahim, el
pacifista; Ahmed, Gihad, Nedal, etcète-
ra, que, des que han nascut, no han vist
res més que l’odi i la guerra. Randa
Ghazy fa reflexionar positivament els
seus personatges davant la catastròfica
situació en què viuen: “¿Com creus que
reaccionaran els enemics si veuen que
malgrat el dolor, les baixes, l’horror de

la guerra, com creus que reaccionaran
si veuen que malgrat tot això nosaltres
encara tenim força i la valentia de riu-
re? Riure és cosa de forts, no de febles
i la felicitat és la nostra àncora de sal-
vació”.

La novel·la, escrita originalment en
italià, ha estat traduïda a les princi-
pals llengües i ha provocat debat en
l’àmbit internacional. Somiant Palesti-
na ha aixecat polèmica perquè la jove
escriptora ha sabut narrar apassiona-
dament la duresa del conflicte pales-
tino-israelià.

El llibre, de rabiosa actualitat, és un
crit de desesperació que Randa Ghazy
fa des de la seva i la nostra impotència,
contra uns fets que sotraguegen la in-
diferent consciència del món occiden-
tal. L’autora inicià el seu llibre amb un
poema anònim palestí que és tot un
testimoni: “Resistiré sense por. Sí, sen-
se por, jo resistiré. / Sobre la terra de
meu país, resistiré. / Que em robin tot
el que tinc, resistiré. / Que matin els
meus fills, resistiré. / Que facin volar
casa meva, / oh, casa meva estimada! /
a l’ombra de les teves parets, resistiré”.


