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Cristina Peri Rossi va néixer a l’Uruguai el 1941

Exili, vaixells i diàlegs
P O E S I A

C O N C H A G A R C Í A

Romàntic
a vegades,
el dolor
ha de ser
transcendit
i és millor
no acumular
ara gaire
rancúnia en un
món en el qual
cada cop
existeix més
trànsit humà
no triat

S
empre he dit que una de les co-
ses que més m’agraden de la
poesia de Cristina Peri Rossi
(Montevideo, Uruguai, 1941) és
la seva ironia aguda, la capacitat

de convertir qualsevol fet aparentment
trivial en un esdeveniment que encongeix
el cor. Aquest poemari, guardonat amb el
premi Rafael Alberti en la seva última
edició, està escrit abans del ja emblemàtic
primer poemari que l’autora va publicar a
Barcelona el 1974, Descripción de
un naufragio (aquest any l’edito-
rial Lumen publicarà novament
tota la seva obra). Després va ar-
ribar Diáspora i amb tots dos po-
emaris ja ens va fer adonar del
seu gran dolor metaforitzat en
aquells poemes que van donar la
volta a tantes prestatgeries de
llibres de lectors que buscaven
alguna cosa diferent, un picar
l’ullet més directe amb la reali-
tat que Peri Rossi ens va portar
des de l’altra banda del mar.

Escriu al pròleg que si l’exili
no fos una terrible experiència
humana, seria un gènere litera-
ri. Jo diria que ella ha convertit
en gènere la seva poesia incon-
fusible. Ens trobem amb el pri-
mer poemari escrit el 1973,
l’any en què va arribar exiliada
a Barcelona, la seva altra ciutat.
Fins ara no l’havia publicat, se-
gons confessa, per “un estrany
pudor” i és que –continuo amb
les seves paraules– l’exili qües-
tioni, en primer lloc, la identi-
tat, ja que desvincula dels orí-
gens, de la història particular
d’una nació, tant com d’una fa-
mília, d’un carrer, d’una arbre-
da o d’una relació sentimental.
Tanta proximitat potser s’havia
de guardar amb reserves. Els
poemes, potser menys treballats
que els dels seus posteriors lli-
bres, marquen aquest itinerari
de duel constant entre qui viu
l’experiència i la relata, sense

saber gaire bé si és home o dona, perquè
això no importa, una acaba enamorant-se
de la imatge que et transporta, encara que
sigui amb dolor: “Se exilian de todas las ciu-
dades / de todos los países / y aman las imágenes
de los barcos”.

Sabem que el vaixell és una imatge fixa
en l’obra poètica de l’autora, Inmovilidad de
barcos és un altre dels seus poemaris, edi-
tat el 1977. Romàntic a vegades, el dolor
ha de ser transcendit i és millor no acu-
mular ara gaire rancúnia en un món en el
qual cada cop existeix més trànsit humà
no triat. L’exili s’acaba convertint en una

condició i en aquest estat Peri Rossi el
canta amb paraules d’aquest món: “El exi-
lio es tener un franco en el bolsillo / y que el te-
léfono se trague la moneda / y no la suelte / –ni
moneda, ni llamada– / en el exacto momento en
que nos damos cuenta / de que la cabina no
funciona”.

El diàleg que sosté a la segona part, amb
l’escriptora barcelonina Anna Maria Moix,
a qui va conèixer quan acabava d’arribar
del seu país, de dona a dona, ens situa en
un altre lloc, és una allau d’històries per-
sonals compartides que qüestionen as-
pectes culturals europeus i que s’albiraran

amb la història de l’Amèrica
Llatina entre sensacions que
l’autora ens ofereix sobre el seu
desengany de la història.

Cristina Peri Rossi, Estado de
exilio. 18è premi internacional

Unicaja de poesia Rafael
Alberti. Visor. Madrid, 2003.

N A R R A T I V A

Olga Xirinacs,
Setmana de difunts.

Planeta.

Barcelona, 2003.

S etmana de difunts comen-
ça amb una noia de 14
anys que mor d’un tret

un diumenge a la tarda. ¿Suï-
cidi o assassinat? Ja ho sa-
brem. Mentrestant, la setmana
avança escampant sang i ca-
dàvers. En un moment donat,
per preparar la traca final, hi
ha fins i tot un homenatge (en
literatura se sol utilitzar una
paraula més lletja) a Estranys en
un tren. No nego que una no-
vel·la plantejada així pugui
funcionar, però, per comen-
çar, hauria de tenir uns per-
sonatges de gruix; en aquesta,
hi ha un metge, el pare de la
nena morta al principi, que
practica els maltractaments
conjugals (violació inclosa), el
tràfic d’òrgans i de nadons per
donar-los en adopció amb la
mateixa tranquil·litat (i la ma-
teixa rialla) que els dolents
dels còmics; el professor de
piano de la nena es fa un so-
bresou exercint de semental
de les prostitutes, que parei-
xen els nadons que després es
ven el metge, etcètera. A sobre,
a la prosa de Xirinacs li passen
coses com aquesta: per infor-
mar-nos que el professor no
estava enamorat de l’alumna i
només tenia ganes d’en-
dur-se-la al llit, l’autora ens
diu que “sols era golafre del
seu cos”. (C.M.)

Joan Soler i Amigó,
Rebels a tramuntana.

Columna.

Barcelona, 2003.

T ot autor de novel·la his-
tòrica es troba que molta
documentació interes-

sant que ha manejat ha de
quedar fora del llibre que es-
criu. En el cas de Rebels a tra-
muntana (premi Leandre Colo-
mer d’Història de Catalunya
2002) la documentació és tan
bona com es pugui demanar;
Soler i Amigó fins i tot inclou
una bibliografia i unes notes,
al final del llibre, que especi-
fiquen en què s’ha basat per
escriure cada capítol. La docu-
mentació, malauradament, té
una presència excessiva. La
revolta contra França de la
part de Catalunya que hi havia
quedat incorporada amb el
Tractat dels Pirineus és prou
desconeguda perquè valgui la
pena parlar-ne, i amb els per-
sonatges que Soler i Amigó
treballa (Josep de la Trinxeria i
els seus angelets –al segle XVII
encara no se’n deia guerrillers–
i el conspirador Manuel Des-
catllar) se’n podia fer, com a
mínim, una bona novel·la d’a-
ventures. Ara bé, l’autor es
pren una mica distretament
l’ofici d’escriure, només així
s’entén que qualifiqui una or-
denació sacerdotal –insisteixo
que la narració està ambien-
tada al segle XVII– com “un
esdeveniment mediàtic”. El
resultat global no passa de
mitjanet. (C.M.)

De l’Opus a
l’Audiència Nacional

N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

Josep Pastells, Pell de cilici.
Empúries. Barcelona, 2003.

U
na periodista, Alícia, detingu-
da per ordre d’un jutge de
l’Audiència Nacional i sotmesa
a tortura durant les setan-
ta-dues hores d’incomunicació

que permet la llei antiterrorista, un
membre legal d’ETA, Koldo, enamorat de
la periodista, a la qual va conèixer en un
xat, i el passat d’Alícia, en què va ser

numerària de l’Opus Dei i va dur el cilici
que segons sembla –vull dir segons l’au-
tor d’aquest llibre– és preceptiu.

Josep Pastells (la Creueta, Girona, 1966)
va alternant aquestes tres històries (pri-
mer un capítol d’aquesta, després un ca-
pítol d’aquella, després un capítol d’a-
quella altra, i tornar a començar) a Pell de
cilici, premi Just M. Casero 2002. La histò-
ria de l’Alícia detinguda està narrada en
primera persona i en passat; la de Koldo,
en primera persona i en present; la dels
anys opusdeistes d’Alícia, en tercera per-
sona i en passat. En un moment donat,
sabrem que aquesta darrera narració és
un exercici literari escrit per Koldo. I és

que Koldo no es limita a pertànyer a ETA
i a portar una vida discreta: té temps, a
més, per escoltar techno, per escriure un
assaig sobre Heidegger i per semidessag-
nar-se en una pista de ball d’una discote-
ca; no és gens sorprenent que també vul-
gui ser novel·lista. Koldo és, en fi, un d’a-
quests joves frenètics, ja coneguts pels
lectors dels llibres de José Ángel Mañas i,
en català, de novel·les com Take five, de Jo-
an Torrents, i Mala vida, de Marc Romera,
amb l’avantatge indiscutible que a Pell de
cilici les gestes del jove frenètic només
ocupen una tercera part del llibre.

D’altra banda, si la joventut d’Alícia,
amb l’aplicació literal del cilici, no con-
venç, sempre se’n pot donar la culpa a
l’art no prou afinat de Koldo, mer apre-
nent de novel·lista. En fi, la consistència
escassa de cada una de les històries per
separat queda relativament falcada pel
fet que, com ja he dit, es van alternant
(procediment utilitzat en tots els cule-
brons). Passar d’un capítol en què es
descriu la religiositat i les angoixes de la
jove Alícia, a més del sofriment físic, a un
capítol d’humiliacions i tortures polici-
als pot, efectivament, estimular el morbo
dels lectors que vulguin entretenir-s’hi.


