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L’argila
i el poema

ESTEVE PLANTADA

Gonzalo Rojas, No haya
corrupción. La Poesia, Señor

Hidalgo. Barcelona, 2003.

G
onzalo Rojas (Xile,
1917) és el darrer
premi Cervantes de
la literatura caste-
llana. Membre de

la generació xilena del 1938 i
del fugaç grup surrealista
Mandrágora. Per generació
sembla obvi assenyalar algu-
nes afinitats amb autors com
ara José Lezama Lima i Octa-
vio Paz, però segurament
l’encertaríem més si l’acos-
téssim a Eduardo Anguita,
Jorge Eduardo Eielson i, so-
bretot, a Vallejo i Rulfo.

La poesia de Rojas és una
de les més originals i influ-
ents en castellà, amb una
gran acceptació entre el pú-
blic més jove. Poeta sense
presses, “impacient en quasi
tot, menys en l’ofici de poe-
titzar”, el 1948 publica el seu
primer llibre, La miseria del
hombre.

A No haya corrupción (2003)
agafa un dels seus estímuls
recurrents, el del record (“el
ángel de la memoria me acom-
paña”), el de la transformació
i assumpció del temps i de
l’amor passat. Un amor que
pren la figura de la que va ser
la seva dona, Mary McEnzie, i
que ara esdevé la musa inde-
fugible d’un temps, d’uns
dubtes i d’una terra. A Del
zumbido, el poema que obre el
recull, ens ofereix pistes so-
bre la relació constant amb
la terra que marcarà el llibre,
“este libro es pura tierra”. Tot es
converteix en pura poesia, en
pura terra. Argila que és re-
cord, pulsació, sensació. La
poesia i la vida copulen
constantment sense parar. La
poesia és conducta.

UN TEMPO FRENÈTIC
No haya corrupción té un tem-
po frenètic que no permet
gairebé ni panteixar entre
poema i poema. El llibre,
amb la sensació impertinent
de pregunta, crea una voraç
addicció i esdevé una qüestió
constant (“díganme elocuente, /
pero yo pregunto, pregunto”)
sobre Déu, la vida i la mort.
Però sempre amb el dubte
misteriós del més elevat de
tots els objectes, l’amor.

Gonzalo Rojas sorgeix len-
tament des del silenci, amb
obres concretes, autocríti-
ques i meditades. La rigorosa
devoció que manté per la
poesia l’ha fet renunciar a
l’aplaudiment fàcil i a la
conquesta de la crítica esta-
blerta. Amb la repercussió
del premi que acaba de ser-li
concedit, tenim una bona
ocasió per rellegir, o desco-
brir, un gran poeta.

ROBERT RAMOS

Llort ha publicat una novel·la que té la violència com a tema central

‘Kill’ Míriam
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Llort, Trenta-dos morts i un
home cansat. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2004.

A
lgú ho havia de fer.
La feina bruta, vull
dir. Algú havia d’ar-
rasar amb una mica
de napalm l’oasi de

la jove narrativa en català. No
és el primer de l’escuderia a
parlar d’altres coses –tenim les
dues excel·lents novel·les de
Castillo–. Ni ho és tampoc fent
ús del català com alguna cosa
viva i capaç d’articular les
nostres fantasies –Pàmies,
Monzó–, sense que ens resulti
estrany el resultat. La pirueta
de Trenta-dos morts i un home
cansat és políticament incor-
recta, arriscada i susceptible de
ser malentesa. Encara més en
aquest nostre país de pactes,
acords i viatges a Perpinyà en
Aerolínies Bones Intencions
Carod com el súmmum de la
transgressió. Però –com va dir
Jack l’Esbudellador–, anem
per parts.

Aquesta és la quarta novel·la
de Llort, que va deixar més que
un bon gust de boca amb el seu
últim treball, Camaleó. L’argu-
ment de Trenta-dos morts i un
home cansat gira al voltant del
personatge de Míriam, una
adolescent sense passat i sense
demà, en una ciutat que po-
dria ser qualsevol. Això sí, ins-
tal·lada en un futur que podria
ser aquest si l’Ebola s’hagués
passejat per aquí, si l’oxigen
fos la droga de moda i si Aznar
s’hagués presentat un altre

cop. És a dir, catàstrofes inas-
sumibles. Míriam es trasllada a
tot arreu patinant. Els altres
bordem i ella cavalca dalt dels
seus patins. Viu dels tripijocs.
Ella aconsegueix el que tu bus-
ques. I a més en un temps rè-
cord. Coses legals i no tan le-
gals. En un món tan tremen-
dament violent, ella es mou
com un peix a l’aigua. Sap com
actuar, com pegar i on i, sobre-
tot, sap no preguntar-se per què
ho ha fet. Però una sèrie de
canvis la desubiquen. Un en-
càrrec que és un parany. La
mort de l’únic vincle emotiu
que tenia. Una carta que no
hauria d’haver llegit i un munt
de decisions errònies fan que
l’argument corri com la gasoli-
na en un incendi.

ALGUNS REFERENTS
És, doncs, un argument amb
tots els ingredients de la no-
vel·la negra. Un munt de refe-
rents, essencialment cinema-
togràfics, ens esperen en les
seves ratlles. Hi ha una clienta
que va vestida de vermell i en-
carrega el robatori d’una esta-
tueta. Suposem que com El fal-
có maltès, feta del material del
qual estan fets els somnis.
També una replicant que no
ho és –encara que això no si-
gui ciència-ficció sinó hiperre-
alitat en format Palahniuk–
que patina, salta i colpeja com
una possessa. I que fuig de la
naturalesa, rebentada de me-
tròpoli, tot això com a Blade
Runner. I també policies psicò-
pates, quinquis idiotes, explosi-
ons i cotxes amagats en la fos-
cor. I per descomptat, com-
panys de viatge –Vadó, Adria-
no, Misato– que són immolats

davant el mínim contacte amb
l’Àngel de la Mort. Tot el que
s’acosta a la Míriam és destruït.
Tot. Sense excepció. I ella ni
s’immuta. Sense ostatges ni
presoners, ni tan sols una mi-
rada cap enrere. Només així un
pot ser lliure. El que dèiem, tot
d’espècies de les nostres pel·lí-
cules de fugides favorites. De
Peckinpah a Tarantino.

Llort ens serveix calent un
argument tipus. D’acord, però
el que fa que estiguem davant
una obra remarcable és que ens
ha lliurat la ¿primera novel·la
gore en català? Som davant d’un
personatge de ficció –Míriam–
que ens resulta creïble fins i tot
quan en ocasions són palpables
els deutes amb el còmic o amb
un joc a la pantalla de l’ordi-
nador. Llort ha donat una enti-
tat de personatge, una ànima i
una motivació interna a una
Lara Croft que busca, troba i
destrueix. No passa el mateix
davant la resta de personatges
secundaris –a excepció d’Adri-
ano, un altre gran encert–, pe-
rò això no desmereix gaire el
resultat final. L’autor n’és
conscient d’això, i en un mo-
ment –potser per deixar-nos
uns instants de distanciament
davant el que llegim– ens can-
via de registre. La part de la
novel·la que transcorre a la
metròpoli no deixa marge per
un altre to que el d’un cop de
puny als morros. Però a l’esca-
par d’aquest entorn, Llort des-
dibuixa acció i actors –els per-
sonatges-caricatura, l’escena de
la porta en la mort de Justine/
Vadó, el final caòtic– i ens
mostra una farsa.

SACARSME I MALA LLET
Sarcasme, ironia, comicitat
–això sí, amb litres de llet
agra– que en ocasions no
acaba de quallar, i en altres,
ho agraïm. Però això no és si-
nó una opció de l’autor per-
què l’argument, el perquè, el
com i l’on de la novel·la no és
sinó la violència.

Trenta-dos morts i un home
cansat és, de manera excepcio-
nal, una novel·la que tracta de
la violència. Però no d’enten-
dre, focalitzar, canalitzar o
argumentar. No, la violència
és un llenguatge, una manera
de respirar l’ambient. L’infern
és a fora, sí, però també a dins.
Míriam i el seu autor no fan
una tesi. Actuen perquè és
molt més senzill rebentar el
cap a algú que convèncer-lo
que et deixi passar. O no? No
és més fàcil assassinar que
oblidar? I Llort no ens estalvia
detalls. Aconsegueix en uns
lectors alienats per les panta-
lles que no puguem deixar de
llegir però també que ens faci
mal el que llegim. La descrip-
ció dels danys col·laterals és
detallada. No ens estalvia cap
detall en la seva sintonia es-
cabrosa alhora que quirúrgi-
ca. I no ho fa perquè és neces-
sari que sapiguem què passa
quan a algú li tallen una cama
(sembla que fa el mateix mal
aquí que a Bagdad). Un ritme
altíssim de narració amb un
llenguatge precís i directe. No
pots deixar de patinar amb la
Míriam pàgines i més pàgines.
Llort –dimonis!– fa fàcil el
que és difícil. Et converteix en
un caníbal de les seves lletres,
la qual cosa és part de l’ideal
d’un autor. I encara que és
cert que els ingredients són
perillosos, l’autor dóna mos-
tres de saber i voler fer el que
fa. S’arrisca, se la juga, exigeix
el seu dret a commocionar
encara que, de vegades, la pi-
rueta no li surti bé. L’ús i la
descripció de la violència serà
el reclam de la novel·la però
també el seu punt feble.
Aquest llibre tindrà còmplices
però també detractors (fantàs-
tic!). Això sí, no deixarà indi-
ferent ningú. I això també és
part de l’obligació i el somni
d’un autor. Fer un llibre que
sigui un bon polvo. O, si no, un
cop de puny a la cara. O millor
encara, les dues coses alhora.


