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Noni Benegas, Fragmentos de un diario
desconocido. Esquío. Ferrol, 2005.

F
eia gairebé deu anys que Noni
Benegas, poeta nascuda a Buenos
Aires que viu a Espanya des del
1977, no publicava un llibre de
poemes. Els seus anteriors poe-

maris: Argonáutica (1984), La balsa de la me-
dusa (1986), Cartografía ardiente (1995) i una
plaquette publicada a la Casa del Inca de
Montilla titulada Las entretelas sedosas
(2002) no han tingut la difusió que me-
reixien. Com tota persona que a més de la
creació es dedica a la investigació i la crí-
tica literària, li va arribar l’hora del seu
millor èxit quan el 1997 es va publicar
l’antologia Ellas tienen la palabra, que va
obrir una via en la poesia escrita per dones
al nostre país. A ella li devem el rigor i la
seriositat de l’extens estudi preliminar en
què va enfocar el fenomen des d’una
perspectiva històrica, alhora que va revi-
sar els temes, els estils i les estratègies de
les dones poetes.

Estem davant la narració d’un desas-
sossec, i l’estructura del poemari és molt
reveladora. S’hi intercalen dues veus.
Com si fos un diari, una escriu sobre el
sentiment de pèrdua. Totes dues narra-
cions, fragmentades, dialoguen i con-
vergeixen en el mateix espai. Els frag-
ments formen letanies. Les letanies in-
voquen un temps en un devessall d’ad-
jectius que ens recorden, en alguns mo-
ments, la millor tradició argentina:
Alejandra Pizarnik i Olivero Girondo.
“Recuperada / curtida / cociente / crujiente /
cosida / elegida / papá amada / papá linda /
papá diálogo / papá amor / papá siempre”.

Se m’ocorren diverses propostes per
abordar aquest llibre: escriure és entendre
de cop una situació. L’escriptura no cura,
alleuja. Aquesta escriptura indaga en l’és-
ser i en la seva història. El temps és
transcendit per l’instant. La mare és la
veritable destinatària. El jo es dissol en
moltes escenes. La infància abasteix un arc
de temps que no acaba mai. La memòria
és imprecisa, però exacta.

L’autora possibilita unes quantes claus
que fan participar el lector activament. I
aquí vindria molt bé recordar Barthes.
Quan l’escriptor francès obre Le plaisir du
texte demana que imaginem una estranya
criatura aclaparada pel temor de la pròpia
contradicció. Que barreja llenguatges in-
compatibles i suporta amb paciència càr-
regues d’il·logicitat. Les regles d’aquestes
contradiccions farien d’aquesta persona
un proscrit. En aquesta poesia sense
aquestes contradiccions no tindríem es-
criptura. Noni Benegas demostra amb
aquest text que tant el fluir de la consci-
ència com el del temps poden mostrar-se
en estreta comunió. Si escriure fos cura-
tiu, aquí hi ha un reclam: “Las palabras /
(dicen) / que componen, reparan / sueldan los
engarces / entre hueso y hueso [...]”.

A vegades s’assoleixen graus d’una be-
llesa gairebé visionària: “Caían primero /
fluían luego / diríamos que evaporaban / las
cosas de ella / nunca sabremos si sostenía / con
los brazos o con la cabeza / si los hombros / er-
guidos / se disolvían en el punto de embriaguez
/ de un horizonte de alta montaña / o una in-
soportable / aventura del alma”.

Amb aquest poemari Noni Benegas ha
guanyat aquest any el premi Esquío de
poesia.

JOSEP LOSADA

Vicenç Pagès ha guanyat el premi Mercè Rodoreda de narrativa

Cosint mitjons
amb negligé

N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Vicenç Pagès
utilitza un
llenguatge de gran
eficàcia expressiva

Vicenç Pagès Jordà,
El poeta i altres contes.

Premi Mercè Rodoreda.
Proa. Barcelona, 2005.

D’
uns anys ençà al voltant
dels llibres de contes
circulen unes quantes
idees prefixades que em
sembla que fan més

nosa que servei. Que si són sinònim de
ruïna per a les editorials ja que sembla
que els compradors serien en principi
hostils a fer-se seu aquest gènere de
llibres; que si després de Calders i de
Monzó poca cosa nova queda ja per dir
en narrativa breu; que si el conte és el
reducte dels escriptors primerencs, de
tarda de diumenge o de poca volada (o
les tres coses alhora) ja que el que de-
fineix de debò un autor de raça és la
llarga distància, és a dir, la novel·la... I
no s’acaba pas aquí el repertori de
llegendes urbanes a propòsit del conte
i dels seus practicants. Per exemple,
podria esmentar també la mania
–posada de moda, ai las!, per alguns
membres del gremi de comentaristes
de llibres– de pensar que un recull de
contes ha de tenir obligatòriament
una idea matriu que empari i doni
sentit a totes les seves parts (allò que a
les escoles d’escriptura es defineix
com a unitat temàtica) i que si no es
compleix aquest requisit és com si
l’invent trontollés per la pròpia base.

EXIGÈNCIA I EXCEL·LÈNCIA
Val a dir, però, que sortosament ja fa
algun temps que aquests prejudicis
s’estan deixant de banda i que entre
nosaltres hi ha uns quants autors que
desenvolupen sense complexos la seva
obra centrats exclusivament o de ma-
nera molt principal en el conte. I val a
dir que en general ho fan amb uns
nivells d’exigència en els planteja-
ments i d’excel·lència en els resultats
ben remarcables. És el cas de Pere
Guixà, per posar l’exemple que a mi

em sembla més significatiu tot i que,
com dic, no és pas l’únic. Al costat
d’aquests hi ha altres escriptors que
van construint la seva obra a través de
diversos fronts i que adopten el for-
mat breu cada vegada que els convé
sense el més mínim prejudici. Un dels
casos més dignes de remarca és el de
Vicenç Pagès Jordà (Figueres, 1963), un
autor que des de fa quinze anys va
elaborant sense presses ni estirabots
una de les obres més intel·ligents i sò-
lides que s’estan fent ara mateix a casa
nostra.

Vicenç Pagès és home d’amplis re-
cursos. Exerceix la crítica literària a la
premsa, escriu esplèndides novel·les
com El món d’Horaci, Carta a la reina
d’Anglaterra i La felicitat no és completa i,
fins fa poc, tenia a més a més dos re-

culls de contes publicats: Cercles d’infi-
nites combinacions i En companyia de l’al-
tre. Per si això fos poca cosa Pagès es
dedica també a reflexionar sobre el
seu ofici, ja sigui parlant dels meca-
nismes d’aprenentatge de l’escriptura
(Un tramvia anomenat text), del fenomen
dels premis literaris (Grandeses i misèri-
es dels premis literaris. Bricolatge textual),
sobre literatura en sentit ampli (a la
seva columna setmanal a Presència) o
bé intervenint en debats en els quals
acostuma a aportar-hi un inusual
component de sentit comú que jo li
agraeixo cosa de no dir. I penso con-
cretament en una grisa taula rodona
sobre el cànon català perpetrada en la
darrera edició de Kosmopòlis i en la
qual sort hi va haver de les aportaci-
ons del nostre home.

Ara Vicenç Pagès acaba de publicar
el seu tercer recull de contes. Es titula

El poeta i altres contes i va
resultar guanyador de
la darrera edició del
premi Mercè Rodore-
da. Un fet, per cert,
bastant habitual en
l’autor ja que gairebé
tots els seus llibres
porten l’etiqueta d’al-
gun premi literari d’alt
nivell, com ara el Sant
Joan, Ciutat de Palma,
Documenta i el Rodo-
reda d’ara mateix. El
poeta i altres contes és
una prova de la facili-
tat de Pagès per crear
històries a partir d’un
mínim d’elements que
solen pivotar princi-
palment al voltant de
dos eixos: un gran ta-
lent per capturar els
detalls aparentment
trivials de la quotidia-
nitat i la utilització

d’un llenguatge de gran eficàcia ex-
pressiva. Encara hi afegiria una terce-
ra virtut: els contes de Vicenç Pagès
són divertits. Cosa que no vol dir que
l’autor tingui tirada cap a l’estripada o
a la superficialitat. És, senzillament,
una conseqüència de la intel·ligència a
què feia referència una mica més
amunt.

El llibre s’obre amb un primer bloc
de contes molt curts que reproduei-
xen ambients i situacions de la colla
d’amics del narrador en una zona
molt concreta de la ciutat de Figueres.
Són retrats deliberadament fragmen-
taris, de ritme trepidant, en els quals
mai falta la sorpresa d’una frase –tri-
vial en aparença, absurda tal vegada–
però que situada en el punt just es-
clata com un gra de sal en el paladar
i dispara el text cap amunt: “Al cotxe
sonava Peter Gabriel i semblava que
tot era possible”, “Per què els banquets
de noces sempre acaben malament?” i
“Es consideren esport, els jocs mala-
bars?”, en serien alguns exemples.

L’HÀBIT DE MIRAR-SE EL MELIC
Un altre bloc aplega històries d’amor
i desamor entre parelles d’edat entra-
da en la maduresa. Aquí, per exemple,
coneixerem les dèries d’una dona que
per recuperar el marit no dubta a es-
perar-lo a casa vestida amb un succint
negligé mentre aprofita per repassar
uns mitjons per fer l’espera més curta.
La perla d’aquest apartat és, al meu
parer, Eulàlia, una història de jubilats
amb sorpresa final. Un altre apartat
està dedicat al que podríem denomi-
nar exercicis d’estil. Cinc històries breus
que manlleven l’estil epistolar de La
Vanguardia, les llegendes de Joan
Amades i el llenguatge científic. Un
altre bloc s’ocupa de l’ofici de la lite-
ratura. Aquí és on trobem una de les
perles del conjunt: el conte El poeta,
que és com una entronització estilit-
zada i glamurosa del prestigiós hàbit
de contemplar-se el melic.

He deixat per al final la part que
em sembla més original del llibre:
les biografies d’escriptors inèdits. Un
veritable compendi de gràcia narra-
tiva i, alhora, una magnífica exhibi-
ció de recursos ja que no és gens fàcil
condensar en un espai tan mínim un
conjunt de detalls prou suggeridors
per construir de manera tan convin-
cent els diversos personatges de la
sèrie.

A tall de resum diria que després
de La felicitat no és completa i El poeta i
altres contes –dos llibres amb molts
punts en comú–, l’estrella de Vicenç
Pagès s’eleva i s’engrandeix. Potser la
brometa és massa fàcil però la veritat
és que a aquest autor sí que no hi ha
qui el pari...


