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El poeta i narrador Josep Piera ha dedicat un llibre a la ciutat de Jerusalem

Jerusalem
és dins teu
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É
s en les obres narra-
tives on hi ha, al meu
entendre, el millor
Piera. I, més en con-
cret, en les pàgines

en què l’escriptor de la Safor
recrea la memòria personal,
els viatges reals i els imagina-
ris. El cingle verd (1982), Un be-
llíssim cadàver barroc (1987) i El
temps feliç (2001) es compten
entre els millors títols de la
seva producció. Piera ha anat
alternant, des de sempre, el
vers i la prosa. Ara bé, per mi
aquestes obres que he citat es-
tan molt per sobre de la seva
obra poètica.

Després d’explicar-nos el seu
Marroc i una certa Itàlia, des-
prés de la seva profunda con-
versió a la poesia de l’Al-Anda-
lus –i d’haver-nos-en donat va-
luoses mostres traduïdes a la
llengua d’aquell que es diu
Ausiàs March–, després de
proporcionar-nos les claus es-
sencials de la seva memòria i
de la seva experiència solars,
mediterrànies, Josep Piera va
una mica més enllà, no tant en
l’ambició literària com en l’es-
pai explorat, i dedica aquest
llibre a una ciutat, i a una ci-
vilització, que no l’havien atret
mai tant com la civilització
que resulta d’aquella fecunda
barreja de moros i cristians a
les ribes del Xúquer, ni com la
civilització àrab en general. Je-
rusalem és una altra cosa, es-
clar, i el llibre que presento en
constitueix una mostra di-
guem-ne que palpitant.

DIVIDIT EN DUES PARTS
D’entrada, l’estructura: un co-
llage, una col·lecció de peces la
curiosa composició de les
quals pot arribar a estranyar.
Hi ha dues parts, El viatge (1999)
i A Jerusalem (2001). Pel que fa a
la qualitat, trobo que pesa
molt més la primera. La segona
part està composta, en bona
mesura, per un dietari en què
l’autor reflexiona sobre la nova
etapa d’hostilitats internacio-
nals que arrenca –dir-ne arren-
ca resulta inevitablement molt
inexacte– de l’11 de setembre
del 2001. L’una i l’altra part,
Piera les redacta aprofitant
una estada a l’hospital, conva-
lescent d’una malaltia. El ma-
terial primigeni, per tant, eren
unes notes preses durant el vi-
atge (jo diria que unes notes
esquemàtiques, amb la des-
cripció succinta d’ambients, la
consignació de noms i l’expli-
cació de les sensacions que va
experimentant). A l’hora de

construir el seu relat, Piera dó-
na prioritat a alguna d’aquestes
notes. Per exemple, hi ha molts
més fragments que descriuen
l’estat d’ànim del viatger que
arriba a un lloc tan ple de runes
i d’història com Jerusalem que
no pròpiament pàgines que ens
expliquin com és avui dia
aquesta ciutat. A Piera li inte-
ressa més la pell i l’ànima que
no pas la pedra. La seva és la
Jerusalem de Iehuda Amikhai, i
no la mítica ciutat, “tretze ve-
gades esvaïda, tres voltes del tot
arrasada”, com va escriure Cos-
ta i Llobera. “Una il·lusió adolo-
rida”.

CIUTAT DELS MIRALLS
El relat comença amb dues re-
ferències literàries, autòcto-
nes, sobre Jerusalem: el citat
Costa i Llobera i Maria Antònia
Salvà. Allà on el primer idea-
litza, la senyora Salvà observa
del natural i sense embelli-
ment retòric (Piera se situa
entremig de l’un i l’altra). To-
tes dues Jerusalem, però, com
també la de Verdaguer, formen
part del passat. Amb la creació
de l’Estat d’Israel la història fa
un pas endavant i les coses, per
altra banda, també comencen
a complicar-se una mica més.
“El pessimisme escèptic és dels

vells. L’optimisme ingenu, dels
joves. I jo em faig vell, inevita-
blement”, argumenta Piera. El
nou moment fundacional re-
cent potser podria motivar
una feliç continuació d’aquest
volum.

La gran història va mos-
trant-se tímidament a través de
les petites històries íntimes. De
la seva memòria personal, Pie-
ra recupera un personatge mig
visionari, que, en la primera
joventut, un dia va dir als de la
seva colla que se n’anava un
temps. Quan li pregunten a on,
el jove respon que a Jerusalem.
Al capdavall, aquella mena de
sant baró grenyut i ingenu no
va arribar gaire més enllà de
Tarragona, però l’episodi que-
da gravat en el record del poeta
de la Safor, que ara l’exhuma

per il·lustrar allò tan conegut
que Jerusalem, en aquest cas
(però s’acostuma a aplicar a
grans coses, fenòmens, ciutats,
etcètera), és dins teu. La ciutat
dels miralls, en què cadascú hi
veu reflectida, també, alguna
part d’ell mateix que ignorava
o bé que no tenia prou present.
I qui diu d’ell mateix, diu de
l’espècie humana en general.

LA TOMBA DEL JARDÍ
El viatge jueu de Piera és ple
d’atzars, de persones amb les
quals sintonitza, d’estampes
d’una gran puresa lírica. És
aquí on excel·leix el poeta i
prosista de viatges. Quan en
poques ratlles ens descriu la
dona que frega amb un moca-
dor la pedra on diuen que van
deixar el cos mort de Jesús.

Magnífic poema en prosa. Es
tracta d’una mirada lírica, i la
lírica s’avé molt millor amb la
cosa petita, amb el gest, que no
pas amb la ciència-ficció del
conflicte israeliano-palestí.
Acabes la lectura d’aquest lli-
bre, i te’n queda una imatge
més desolada de l’autor. “A-
quest no hi deurà tornar, a Je-
rusalem”. Si de totes les metà-
fores que defineixen la ciutat
Josep Piera es queda amb la de
la tomba enmig d’un hort, jo
diria que per a ell aquest hort
ja ha donat tota la fruita que
en volia collir. Que ja ha tastat
la suma de gustos que compon
el sabor Jerusalem, en què hi
preval l’amarg, i de vegades
l’àcid. Nova York, segons l’au-
tor, ha recollit aquesta herèn-
cia del gust.
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José Carlos Llop és poeta i narrador

Hipnosi
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José Carlos Llop,
El mensajero de Argel.

Destino. Barcelona, 2005.

C
arlos Orfila Klein viu
o, més ben dit, so-
breviu gràcies a un
programa de ràdio
per a minories. En el

transcurs de La Morgue, títol
del seu espai diari, Orfila en-
trevista ancians, persones que
viuen en un món que ja no
existeix i a les quals només els
queden records i més records.
Ell arxiva aquestes memòries
i, al mateix temps, com si la
veu dels entrevistats fos un
rellotge que el sumeix en un
estat d’hipnosi, va desfent el
manyoc del seu passat en una
ciutat incomprensiblement
negada en una allau de bom-
bes.

Paràbola d’un futur pròxim,
El mensajero de Argel ens de-
mostra que la manca de re-
cords és el leitmotiv del nostre
temps: “Hoy en día apenas nadie
sabe nada más allá de lo que le
ocurre ese mismo día. Y aún”. Cal
reconstruir el puzle de la me-
mòria, cal entendre que la vi-
da és una successió de fracas-
sos i troballes, i que només

aparcant la ignorància serem
capaços de comprendre el
perquè de les engrunes trau-
màtiques que tard o d’hora
ens assalten a tots.

José Carlos Llop (Palma,
1956) és poeta i narrador. La
seva obra en vers, que consta
fins avui de set llibres, està
reunida a Poesía 1974-2001. Ha
publicat també quatre
volums del seu Diari: La
estación inmóvil, Cham-
pán y sapos, Arsenal en Los
Ángeles i El Japón en Los
Ángeles. És autor també
de dos llibres de relats i
de les novel·les El infor-
me Stein, La cámara de
ámbar i Háblame del ter-
cer hombre.

Ara, amb l’estil aus-
ter i precís que el ca-
racteritza, i un incon-
fusible lirisme que treu
el cap a cada frase, ens
presenta la història
d’un home que tracta
de recompondre el seu
passat.

En una de les entre-
vistes per al seu pro-
grama, Orfila reconeix
en l’entrevistat a un
home que apareixia ca-
da sis mesos per casa
dels seus avis. Entrega-

va un sobre i, tal com havia
vingut, desapareixia en un ta-
xi. Orfila només recorda que
la seva àvia l’anomenava “el
missatger d’Alger”. Ara, però,
l’entrevistat fa dir-se Jorge Ba-
ker i assegura no saber de què
li parla quan Orfila l’interroga
sobre les seves visites a la llar
Klein. Es dedica al col·leccio-

nisme i posseeix un basar
d’antiguitats, replica l’ancià
abans d’invitar el periodista a
visitar el seu negoci. Però Or-
fila sap que Baker amaga al-
guna cosa. “La mirada de Baker
era la mirada de un mentiroso.
Una mirada que parecía esconder,
haciéndole notar a uno que estaba
escondiéndolo, el conocimiento de
lo que iba a ocurrir en cada mo-
mento”. Tot està llest per co-
mençar a recordar. De la mà
d’aquest misteriós missatger,
el nostre protagonista recor-

rerà un passat de co-
munes i marihuana, vi-
atjarà interiorment pel
París de l’ocupació ale-
manya i la Lisboa de la
Revolució dels Clavells
i, just a la fi, traurà
l’entrellat de la desapa-
rició dels seus pares
quan era una criatura.
En encaixar totes les
peces, el veritable lli-
gam entre Baker i la se-
va família emergirà per
deixar atònit el lector.

De ritme lent i per-
sonatges perfectament
traçats, El mensajero de
Argel es revela com una
història carregada de
silencis i secrets. Un
mosaic a reconstruir
mentre s’assaboreix la
magnífica prosa d’un
mestre a narrar el gris
de les passions fracas-
sades.


