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Suso de Toro ha publicat ‘Tretze campanades’ i ‘Espanyols tots’

Misteri a Santiago
N A R R A T I V A

E N R I C C A S T E L L Ó

Suso de Toro, Tretze campanades.
Traducció de Josep Franco.

Bromera. Alzira, 2004.

T
retze campanades és una no-
vel·la de misteri, amb forts
matisos de thriller psicològic,
en una atmosfera fosca de
pinzellades gòtiques que a

estones recorden les narracions de
Poe i de Lovecraft. Però, a més, com
l’autor ha volgut definir, aquesta és
una novel·la d’idees que ens parla de
la religió i d’una societat construïda
sobre pedres mil·lenàries. La novel·la,
guanyadora del Premio Nacional de
narrativa 2003, trenca el tòpic de les
històries de terror insulses i renyides
amb la psicologia dels personatges.

Xacobe és un executiu compostel·là
que treballa com a productor a la in-
dústria audiovisual. Celia, una escrip-
tora de guions, se sent atreta pel jove,
però a Xacobe l’envolta un enigma
relacionat amb la catedral de la ciutat
i un ancestral mite religiós. Aquest fet
fosc és investigat per Miguel Ramírez,
un beat que intenta evitar l’entrada de
Xacobe en una confraria del sant se-
pulcre. El misteri està relacionat amb
la llegenda de la torre del rellotge i la
campana Berenguela. Fets terribles
succeeixen quan aquesta campana
toca la tretzena hora, el moment del
diable i dels esperits del mal.

A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Santiago de Compostel·la apareix com
una ciutat-personatge, tot i que l’edi-
tor hagi afegit una nota final on diu
que la història és ficció i que el visi-
tant no hi trobarà aquestes llums an-
tigues i aquestes ombres. En tot cas, es
presenta com una ciutat romànica i
barroca, ombrívola i pètria, gris i hu-
mida; una metròpoli religiosa per on
es passegen imaginaires, beats i pele-

grins que busquen la salvació, la relí-
quia santa d’una ungla o un braç amb
aspecte de moixama.

Com altres novel·les de Suso de To-
ro, aquesta també conté un fort com-
ponent psicològic. Destaca el perso-
natge de Celia, però sobretot el del
beat Miguel Ramírez. Aquest és un
home que viu ancorat en un altre
temps i que es mostra en contra del
rumb allunyat de Déu que pren la
humanitat. Reflexiona constantment
sobre una caterva de temes: la tecno-
logia, l’emancipació de les dones o la
sida, entre molts d’altres. L’exercici
literari és important per la capacitat
de l’autor de ficar-se al cap d’un ancià
torturat pel seu passat i nostàlgic del
franquisme, un home que treballa
imatges religioses en ferro. Josep
Franco ha fet una traducció esforçada
per mantenir la fluïdesa narrativa de
l’autor i fa un tracte impecable de la
variant valenciana. Aquestes poques
traduccions de novel·la contemporà-
nia que es fan al valencià són un au-
tèntic boca a boca a la llengua.

L’autor ha teixit una estructura
complexa i molt cinematogràfica a
manera de llargues seqüències que se
superposen entre si. Els fets són com-
pletats pels diversos punts de vista
dels personatges sobre els mateixos
lapses temporals. Per altra banda, el
suspens es manté al llarg de tota la
trama. L’autor va subministrant in-
formació al lector en dosis mesurades
i pautades per mantenir-lo inquiet. De
fet, s’ha portat a la pantalla: Xavier
Villaverde va adaptar la història al ci-
nema, en una producció on participà
Luis Tosar.

Suso de Toro està construint un
univers ficcional propi; un món que
construeix un pont entre la societat
actual, la tradició i la mitologia.
Aquest camí ha estat recorregut amb
obres com ara A sombra cazadora
(1994), Calzados Lola (1997) i Non volvas
(2001). Amb Tretze campanades es con-
solida la trajectòria d’un escriptor
amb el neguit d’explicar la importàn-
cia de conèixer les nostres arrels per
entendre el món on vivim.

P O E S I A

La vida
és un fulletó

C O N C H A G A R C Í A

Joaquín Marco, El Muro de Berlín.
DVD Ediciones. Barcelona, 2004.

M
aría Zambrano, als seus apunts
sobre el temps i la poesia, va
deixar escrit que l’art és l’obs-
tinació per desxifrar o perse-
guir l’empremta deixada per

una forma perduda d’existència. I en efecte,
la poesia elegíaca del poeta i catedràtic de
literatura barceloní Joaquín Marco (1935)
sembla obeir a aquesta reflexió tan encerta-
da de la desapareguda filòsofa malaguenya.

L’últim poemari publicat va ser El signifi-
cado de nuestro presente (1983), amb el qual,
Joaquín Marco donava per acabat d’alguna
manera el seu quefer poètic. No obstant ai-
xò, aquesta intuïció no va ser certa i els po-
emes aquí reunits, escrits entre el 1983 i el
1992, van romandre durant deu anys ama-
gats en un obscur calaix del seu escriptori.

Com altres companys seus de la generació
dels 50 –Gil de Biedma, Ángel González,
Luis Izquierdo–, la principal preocupació
del poeta queda reflectida en la memòria
d’un temps que irremeiablement se’n va
anar, i s’aproxima a una encertada reflexió
sobre el jo en la història que li va tocar viure.
El primer poema, Por qué escribo, ens endinsa
en el to entre escèptic i desencantat del po-
emari: “Por eso escribo, para reconocerme maña-
na en estos tiempos tan faltos de razón”.

Així, la literatura és utilitzada com a ar-
tifici per reflectir la realitat i l’escruixidor
relat de la inutilitat de tants esdeveniments
polítics i culturals ja passats toca el punt
feble per reivindicar, en tot cas, la lucidesa
que amb el pas dels anys entra com un raig
diminut de llum en els intersticis de la in-
tel·ligència: “Cuando el poeta alcanza la edad
madura / y sabe que las doradas manzanas resul-
tan siempre ácidas, / reflexiona sobre su tiempo de
ceniza”.

LA DESOLACIÓ ÍNTIMA DEL POETA
El mateix poema que dóna títol al llibre, El
Muro de Berlín, ens mostra la desolació ín-
tima del poeta. Aquesta persecució de
l’empremta deixada per una forma per-
duda d’existència es fa insistent i mono-
temàtica fins a assolir unes altes dosis de
desencant: “Te han obligado a abandonar ob-
jetos, / signos de identidad, convicciones pro-
fundas”. Sembla que només és culpable el
simple passar del temps i, no obstant això,
intueixo que també s’haurien de demanar
responsabilitats a aquest sistema absurd i
demolidor en què vivim. Mai hi va haver
temps per a la utopia i menys espai per a
la paraula poètica que posi en crisi, no ja
l’aliment d’aquest sistema depredador, si-
nó les seves sinistres maneres d’adormir la
consciència.

El llenguatge d’aquesta poesia és directe,
apel·la a allò que vol mostrar i ens ofereix
una visió pessimista i desenganyada de la
realitat. La vida, ens diu Marco amb ironia,
és un fulletó.

El passeig sentimental per una Barcelona
que se’ns mostra agradable i rancuniosa,
lluminosa i ombrívola, metaforitza amb
encert el sentir de l’autor. L’èxit d’aquesta
poesia és que resulta escrita a cop d’expe-
riència vital i com a tal es mostra transpa-
rent, tot i que en moltes ocasions la seva
proximitat amb un relat lineal pot confon-
dre el lector i fer-lo sentir que el relat es di-
rigeix a un altre territori que no és el poètic;
no obstant, hi ha alguns poemes, com ara
Fogonazos i El ladrido del perro, per corroborar
que estem davant un bon llibre de poesia
escrit des de la lucidesa i l’amargor.

L’Espanya de Suso
A S S A I G

E . C .

Suso de Toro,
Espanyols tots. Traducció
de Pau Joan Hernàndez.
Bromera. Alzira, 2004.

J
untament amb
Tretze campanades,
l’editorial alzire-
nya Bromera ha
publicat Espanyols

tots, un assaig de l’escriptor
gallec en el qual s’exposa
una idea federalista de
l’Estat espanyol, allunyada
de l’ideari nacional que
vam heretar del franquis-
me. En aquest assaig, que
inaugura una col·lecció de-
dicada a temes d’actuali-
tat, Suso de Toro postula

que la Guerra Civil és una
ferida sense tancar i que la
Transició va ser una fór-
mula en la qual els espa-
nyols van abraçar una dè-
bil democràcia, a canvi de
renunciar a la memòria
històrica i al reconeixe-
ment de l’existència d’un
Estat plural.

ACCEPTACIÓ I RESPECTE
La solució que Suso de Toro
planteja és enfortir la de-
mocràcia sobre la base de
l’acceptació i el respecte de
les diverses nacionalitats
que conviuen a l’Estat. La
clau és interpretar aquests
particularismes no com un
problema, sinó com una
riquesa, com una oportu-
nitat. L’autor denuncia
l’espanyolisme essencialis-

ta i argumenta que tota
nació és nacionalista, en-
cara que a vegades es pre-
tengui astutament fer-ho
invisible. Michael Billig
anomenava això nacionalis-
me banal, és a dir, aquell
que exerceixen els Estats
de forma maquillada i re-
vestit de patriotisme.

L’autor adverteix d’un
retrocés en el pluralisme
cultural a Espanya i la-
menta que en l’actualitat
es desconeguin les aporta-
cions que es fan a la cultu-
ra des del País Basc, Galícia
i Catalunya: “Que potser
han mort els cantants, els
poetes, els intel·lectuals ca-
talans que ens eren famili-
ars fa anys i que avui hem
perdut de vista?”. Així,
considera que és inconce-

bible que un nen madri-
leny no hagi sentit parlar
català mai de la vida. L’es-
criptor tampoc no entén
que la televisió pública
eviti qualsevol expressió en
català, gallec i basc.

SOCIETAT CIVIL
Un dels arguments més
notables d’aquest assaig
està en la consideració que
cal recuperar el protago-
nisme de la societat civil i
en el reclam a la responsa-
bilitat de la ciutadania en
aquesta construcció. Suso
de Toro demana que llen-
cem a la paperera la de-
magògia populista i les
màximes del tipus la culpa
és del govern, sobre tot allò
que no funciona a la nostra
societat. Segons l’autor,
només amb la recuperació
de la política, del diàleg,
del debat i de la participa-
ció es podrà restablir l’es-
perit democràtic i tornar a
creure en un Estat del qual
tots els pobles se sentin
partícips.


