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Care Santos ha entrevistat més de 150 dones per al seu llibre
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Care Santos, Deixa’m acabar!
Columna. Barcelona, 2004.

C
olumna acaba de pu-
blicar Deixa’m acabar!,
de la periodista i es-
criptora Care Santos
(Mataró, 1970). L’edi-

ció en castellà (El Cobre) havia
sortit poc abans de Sant Jordi.
Pel títol i pel moment, Deixa’m
acabar! hauria pogut ser un lli-
bre simpàtic sobre la prolífera
saga dedicada a bodes reials,
biografies de princeses perio-
distes i altres qüestions para-
monàrquiques. El novembre
passat, Letizia Ortiz li va etzi-
bar a Felipe de Borbón durant
l’acte oficial del seu compro-
mís: “Deixa’m acabar”. La frase
va ser l’anècdota de la jornada,
com passa sovint quan els mo-
narques i adjacents baixen de
les altures i se salten el proto-
col. Si aquestes paraules van
ser bones per a una futura rei-
na, bé podien ser-ho també per
a les més de 150 dones (o do-
netes) de 9 a gairebé 100 anys
que Santos va entrevistar per
escriure el seu llibre. De reines,
en l’estricte sentit de la parau-
la, no en parla, però sí de do-
nes que no volen ser inter-
rompudes i que d’una manera
desenfadada expliquen com
funcionen les seves relacions
amb els homes. Coses de tota la

vida, gairebé com la monar-
quia.

Hi ha constatacions que
provoquen més el somriure
que la sorpresa. En general, les
dones de totes les generacions
estan d’acord que els homes
són més covards i més imma-
durs que elles, i que sempre es
veuen abocades a fer de mares.
“Els nens de la nostra edat són
molt infantils. Els expliques
qualsevol cosa i ells només
saben parlar de Pokemon”,
diu una de les entrevistades
més joves. “Semblen nens
grans, els marits”, afegeix una
sexagenària.

Hi ha d’altres dades més no-
ves, sobretot en matèria sexual,
un tema tractat amb una na-
turalitat molt saludable. Així,
podem saber que per a les do-
nes de 60 a 70 anys, el sexe anal
ha estat una pràctica més ha-
bitual i menys estigmatitzada
del que ho serà per a les gene-
racions posteriors. En canvi, el
sexe oral, una recepta molt so-
vintejada als llits de les dones
menors de 40 anys, resulta
molt més atrevit per a les dones
grans. Per aquestes era de ve-
gades una pràctica de recurs
abans del matrimoni, que per-
metia desfogar-se evitant els
riscos d’un embaràs. Després de
passar per l’altar, però, s’havia
de fer el sexe com Déu mana.
Sobre el llit, també, els testi-
monis recollits ratifiquen que
abans hi havia moltes dones
que mai no els deixaven acabar.

D’altra banda, s’ha de desta-
car que, per sobre de tot, Dei-
xa’m acabar! és una panoràmica
d’allò que se’n diu la història
en minúscules, escrita en clau
femenina. És un repàs dels ri-
tuals d’aparellament de cada
època i cada generació, de la
primera vegada, de la nit de
noces, de la visita de rigor a
Montserrat l’endemà de la bo-
da, de cotilles i de tangues
–per cert, que és una roba que
fan servir més les dones de 40
que les de 30 i que s’ha impo-
sat de manera absoluta entre
les més joves (fins i tots hi ha
una marca, diu Santos, que
n’ha dissenyat una col·lecció
per a nenes de 12 anys)–. Però
també és una història que para
atenció a les petites coses del
dia a dia, d’aquelles que for-
men l’educació sentimental,
com ara les cançons de la rà-
dio, les pel·lícules de consum i
els actors de moda.

PROCÉS D’APRENENTATGE
Santos incideix en els proces-
sos d’aprenentatge de cada ge-
neració, en les vies per desco-
brir. L’autora, guanyadora del
premi Ateneo Joven de Sevilla
el 1999 i el Gran Angular el
2004, ha destacat en l’àmbit de
la literatura juvenil amb obres
com ara Krysis (Diagonal, 2002),
Laluna.com (Edébé, 2003) i Ope-
ración Virgo (Diagonal, 2003),
els intents desesperats d’una
noia de 16 anys de perdre la
virginitat, i aquesta sensibilitat

per captar el trànsit cap a la
vida adulta és palesa al seu
treball.

Ara queda preguntar què en
pensen de totes aquestes qües-
tions els nens, pares, avis i
besavis que s’enfronten a les
noves generacions d’heroïnes
que parlen sense embuts per a
Santos, l’altra cara de la mo-

neda. L’escriptora llança el
guant. “Potser es farà necessari
trobar l’ocasió de fer-ho, sem-
pre que ells vulguir parlar-ne i
hi hagi algú disposat a escol-
tar-los”, diu. El diàleg obert pot
ser més que interessant. “Pot-
ser aquest treball és només un
principi. Hi ha molt a dir”,
conclou.

ROBERT RAMOS

El poeta David Jou

La física del moviment perenne
P O E S I A
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David Jou, L’huracà sobre els
mapes (obra poètica, i II).

Columna. Barcelona, 2004.

P
otser la sorpresa salta
com la llebre, quan
menys t’ho esperes, i
porta aparellada la re-
flexió al voltant dels

motius que condueixen a veure
editades en format d’obres
completes les poesies d’autors
experimentats, tot i que encara
joves, en plena etapa producti-
va i sense cap problema per
publicar de manera regular.
Així doncs, potser resulta més
fàcil trobar explicacions al fet
que editorials com la tarrago-
nina Arola vagi publicant l’obra
inèdita, ingent i gairebé igno-
rada del vallenc Gabriel Guash
i que Proa aplegui el treball
personal de Lluís Solà, un poeta
que s’ha guanyat amb anys de
treball el dret de figurar entre
els grans. Però resulta molt més
curiós veure com Tres i Quatre
treu al carrer Paraula de món, de
Vicenç Llorca, i Columna edita
L’èxtasi i el càlcul i L’huracà sobre els
mapes, de David Jou. Sense que
això sigui necessàriament do-
lent, les explicacions d’aquest,
diguem-ne fenomen, poden ser
ben variades i poden passar
d’una banda per la textura que

té el teixit poètic del nostre país
que massa sovint obliga els au-
tors a un pelegrinatge etern
d’estació en estació, de premi
en premi, d’editorial en edito-
rial, la qual cosa, sumada als
tiratges i a les distribucions fa
que seguir l’obra pretèrita d’un
poeta que comença a agafar
nom sigui una tasca esgotado-
ra, complexa i gairebé titànica.
Una altra explicació, comple-
mentària o substitutòria segons
com es miri, pot ser la voluntat
editorial d’anar refermant i
consolidant noms nous i amb
prou experiència acumulada
que vagin ocupant els llocs va-
cants del Parnàs poètic català.

Sigui com sigui el cert és que
en aquest cas concret, David
Jou respon d’entrada al perfil
de científic-poeta, és a dir, de
professional d’un camp prag-
màtic i cartesià com és la física
que ha anat conreant una in-
gent i interessant obra poètica.
La primera part d’aquesta pro-
ducció, més centrada en temà-
tiques que, posats a fer, es po-
drien emmarcar en els territo-
ris humanístics i en els més
propers a la ciència, es recollien

a L’èxtasi i el càlcul, mentre que
L’huracà sobre els mapes, que reu-
neix la producció més recent,
s’acostaria més a aquesta con-
cepció geogràfica del món,
sense centrar-se només en l’as-
pecte abastable i real i entrant
en territoris com ara la passió
arrauxada i l’arrelament sòlit a
les bases de la terra i als valors
clàssics. Així doncs, aquest hu-
racà que bufa damunt les con-
cepcions entenedores de les co-
ses, sembla perseguir també

l’esclat poderós d’una catàstro-
fe, l’eclosió definitiva de noves
estructures que, sense renunci-
ar al moviment perenne que
persegueix la física racional,
intenta fixar rutes i definir es-
pais per tal de fer més entene-
dors i més càlids tot un seguit
de conceptes fugissers i es-
querps.

Al llarg de la seva experièn-
cia poètica, Jou no ha rebutjat
en cap moment la confronta-
ció definitiva i definitòria amb
tot allò que l’envolta, amb
qualsevol dels aspectes de la
realitat que, bé per la seva
complexitat, bé per la seva so-
lidesa, puguin arribar a repre-
sentar d’entrada un repte de-
fugible. La seva poesia ha topat
frontalment amb ciència, amb
art, amb geografia i ha definit
passatges tangibles i paisatges
volàtils, realitats inqüestiona-
bles i realitats fràgils i subjec-
tives com un desig. Pels atzars,
volguts o no, de la publicació
dels llibres que basteixen
aquest recull, el segon volum
de l’obra de David Jou és una
representació més coral, més
pública de la vida entesa com

una experiència poètica.
L’huracà sobre els mapes és

turbulència, és neguit, és una
reflexió inspirada al voltant de
la vida, d’aquests marcs geo-
gràfics que ens acullen el viure
i que ens permeten assolir, si
hi ha ganes, l’exploració de
noves fronteres. La veu de Jou
ho dimensiona tot i equilibra
les proporcions, trenca les di-
ferències i marca una nova lí-
nia que separa les diferències,
que aconsegueix que tot tingui
una explicació lírica, un refe-
rent poètic capaç de dotar els
misteris de saviesa i les incòg-
nites de llum. Aquesta ventada
que bufa per les pàgines del
llibre esdevé un bàlsam, un li-
niment a la manca de passió
que poden despertar els objec-
tes i els paisatges de cada dia i
encomana neguits i deliris que
també afecten la geografia de
l’art i la feina dels artistes. En
aquest sentit, l’exercici d’aple-
gar tot el conjunt poètic per-
met veure que David Jou s’ha
sabut moure amb gràcia per
tots els àmbits de la creativitat,
dibuixant un espai literari
personal i ric.


