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Explica’m
un conte
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El llibre dels contes d’amor
d’arreu del món. Recopilació

d’Anna Guitart. La Magrana.

Barcelona, 2002.

D
e l’amor se n’han
dit coses de l’alçada
d’un campanar.
Com per exemple
que és un senti-

ment que ens permet ser im-
bècils impunement (Joan Fus-
ter), o que no deixa de ser una
malaltia venèria com qualsevol
altra (més Fuster), o que és un
accés de febre que acaba amb
un badall (Mme. Du Deffand).
Però els contes populars aple-
gats en aquest volum segons el
criteri de la jove periodista An-
na Guitart responen més aviat
a l’aforisme de Dante Alighieri
que llegim a la contraportada:
“L’amor mou el sol i els altres
estels”.

Guitart ha seleccionat narra-
cions populars que s’expliquen
sobre l’amor als cinc conti-
nents. Sobre l’amor entre ho-
mes i dones, però també entre
pares i fills, entre germans, en-
tre amics, entre joves i sogres...
Són contes d’una ingenuïtat
primigènia, en què l’amor veri-
table ho pot tot i tot ho trans-
forma: tortugues que es con-
verteixen en boniques prince-
ses, llàgrimes d’amor que es
tornen diamants, dones que es
casen amb els estels, amants
que acaben com arbres coberts
de flors, ànecs transformats en
princeses de les fades, gates
blanques que viatgen en carru-
atges tibats per gripaus...

Les històries més atractives
són les africanes i les asiàtiques,
potser per l’encant de l’exotis-
me. Al conte bàmbara Una prova
d’homenia un rei casarà la seva
filla amb el pretendent que si-
gui capaç de trencar una pedra
amb el sexe. Al nigerià La rup-
tura del Sol i la Lluna s’explica
perquè els dos astres es perse-
gueixen dalt del cel sense tro-
bar-se gairebé mai. Al conte ja-
ponès El mirall de Matsuyama
una mare moribunda regala un
mirall a la seva filla, dient-li que
cada nit el miri i parli amb ella
ja que s’assemblen molt. A La
preuada menja, un conte de Java,
s’explica com el Déu Shiva va
crear la perfecció en forma de
dona. Ella volia un menjar del
qual no es cansés mai, però no
en van trobar cap. Quan va
morir, de la seva tomba en va
sortir la planta de l’arròs.

El llibre dels contes d’amor
d’arreu del món potser no és un
volum per llegir sinó perquè
te’l llegeixin. O per llegir-lo
als teus fills abans d’anar a
dormir. En tot cas és una ex-
cusa perfecta per retrobar-nos
amb el plaer de la lectura en
veu alta mentre fem un re-
corregut per la visió de l’amor
que tenen les diferents cultu-
res del món.

ARXIU

Yann Queffélec en una imatge dels anys vuitanta

Passió bretona
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Yann Queffélec, Osmosi.
Traducció de Jaume Huch.

Proa. Barcelona, 2002.

Y
ann Queffélec (Breta-
nya, 1949) és una de
les veus més singulars
de la literatura fran-
cesa actual. Va publi-

car la seva primera novel·la, Le
charme noir, el 1983, dos anys
després del seu debut literari
amb la biografia del músic
Béla Bartók. L’any 1985, Quef-
félec va guanyar el premi
Goncourt amb la novel·la Les
noces barbares i posteriorment
va publicar La femme sous l’ho-
rizon (1988), Le maître des chi-
mères (1990), Disparue dans la
nuit (1994), La force d’aimer
(1996), Noir animal (1997) i Os-
mosi (2000), la seva darrera
novel·la.

Osmosi és una novel·la molt
intensa. Queffélec, amb l’aju-
da d’un llenguatge molt ela-
borat, barroc i amb solucions
expressives molt pròpies, que
s’endinsen en el món poètic,
narra un drama familiar amb
ressonàncies de tragèdia clàs-
sica.

Deportat a una illa peni-
tenciària, Pierre, el protago-
nista de l’obra, assetjat per la
inclemència d’un grup de jo-
ves criminals, es veu obligat a
explicar el seu delicte, aquell
que malgrat les evidències es
va negar a confessar al jutge
que el va condemnar. Ja d’en-
trada, en una atmosfera de
malson, Pierre relatarà la his-
tòria del seu padrastre Marc i

de la seva mare, Nelly, vícti-
mes tots dos d’un amor es-
trany i tràgic, a conseqüència
del qual Nelly morirà en mans
d’en Marc quan el petit Pierre
tenia sis anys. Dels sis als di-
vuit anys, Pierre i Marc con-
viuran en una casa solitària
d’una petita ciutat bretona,
Lumiol, enmig d’un horror
continuat i sempre present,
sobre els quals plana Nelly, la

mare morta, però sempre ac-
tual mercès als enganys del
pare que manté imaginària-
ment la mare viva, sempre a
punt de retornar a casa.

Lligats per una estranya re-
lació d’amor i d’odi, pare i fill,
en un procés d’osmosi, com-
partiran l’amor maleït de la
mare absent fins que el fill,
Pierre, pouant del fons de la
memòria, farà emergir el dra-

ma, la tragèdia al final de la
qual confessarà que ha mort
un home.

Amor i mort són els verita-
bles protagonistes de la no-
vel·la. Queffélec, sense conces-
sions a la tendresa o a la pie-
tat, mostra les múltiples cares
de l’infern on la rancúnia, el
sentiment de culpa, l’odi i la
simulació senyoregen les vi-
des d’un home fet, brutal i de
caràcter neuròtic, i un adoles-
cent sensible que viu en la por
permanent. El lector d’ Osmosi,
espectador de la tragèdia fa-
miliar, se sentirà empès cap a
les portes de l’Hades amb la
màgia del doll verbal de l’au-
tor, que, impecable i pervers,
el sotmetrà a una atmòsfera
pestilent de dolor, mort i odi.

UN EXCÉS VERBAL
Potser el barroquisme del text
introdueix elements de dis-
tanciament, per pur excés ver-
bal, que poden desorientar el
lector, sorprès entre la història
i la manera de ser explicada.
Era un risc assumit per l’autor,
el mateix que Queffélec, salva-
des les distàncies, va arrogar-se
a Les noces barbares, on també es
caracteritza per lliurar-se a la
passió desbordant, feta de pa-
raules. En el panorama actual
de les lletres franceses, nave-
gant a contracorrent, Queffé-
lec conserva un accent propi i
singular, que la crítica segueix
com a autor de culte, però
sense el ressò ni el favor del
públic majoritari. Potser sola-
ment per això, perquè és una
veu diferent, val la pena lle-
gir-lo. La traducció de Jaume
Huch està a l’altura de les cir-
cumstàncies.

Bon pes sense llast
P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Josep Maria Pinto, El llast de
les abelles. DVD Edicions.

Barcelona, 2002.

L’
atzar, i no pas la
impostura, ha
volgut que Josep
Maria Pinto publi-
qués el seu primer

llibre de poemes als quaranta
anys. Una edat, com deia T.S.
Eliot, prudent i sàvia per do-
nar a conèixer els versos pro-
pis. Una edat en què l’experi-
ència de la vida ja es pot haver
aliat amb una certa tria estè-
tica, amb la consecució d’un
estil singular o, com a mínim,
amb una manera de dir plau-
sible.

Els de Pinto són versos d’e-
laboració lenta, carregats de
reminiscències; versos que
forcen els límits de la llengua,
que semblen voler esprémer la
capacitat semàntica de cada
una de les paraules. “Voldria
escriure el cert”, suggereix, en
una fórmula netament foixia-
na, en un dels poemes del lli-
bre. I el cas és que, en una
lectura apressada, aquests po-
emes podrien semblar deutors
d’una certa deriva surrealista,
quan en realitat són molt més
concrets (el poeta de Sarrià
també defensava l’extrema
concreció de la seva lírica).

Poesia d’interrelació de pai-
satges: la naturalesa és abor-
dada, sovint, des d’un punt de
vista subtil, precís (“degoteig /
d’aixetes de muntanya en
granges buides”; “els pòlips en

la quilla d’un llagut”). Però
aquest és només un dels pai-
satges possibles en la poesia
eminentment lírica (pura, en
la catalogació de la tradició) de
Pinto: hi ha una metafísica di-
fusa, que es representa amb
imatges d’inspiració de vega-
des conceptual (“vivim / l’ins-
tant que precedeix l’extinció”),
d’altres més concreta (“mai no
som a casa i sempre som al
ras”). El poeta enyora un
temps en què el cicle natural
puntuava la vida. I en dóna
compte en els seus versos,
d’aquest enyor.

INTERRELACIÓ DE VEUS
Hi ha, també, interrelació de
veus. El títol fa referència a la
pedreta que, en dies de venta-
da, agafen les abelles per no
ser escombrades pel vent. En

el poema en què refereix
aquesta magnífica imatge,
Pinto al·ludeix, també, al desig
de “ser una pedra d’esplèndi-
da, perfecta indiferència, / ig-
norant del comerç d’apetits i
delictes, / inconscient dels
guanys, de la fe, dels imperis”.
Rubén va parlar, en aquell cè-
lebre poema titulat Lo fatal, de
la sort de ser “piedra dura”, ja
que no hi ha “mayor pesadum-
bre que la vida consciente” (la
pedra, com tota cosa inani-
mada, en queda exempta). I
León Felipe va cantar còdols i
macs insignificants, pedres
menudes i altres solucions
arenoses. Això mateix, doncs.
(Com aquella corda que ens
sembla una serp: la poesia
com a suggestió, no sols com a
via de coneixement.) I la
constatació que serem més fe-
liços si, passant per la vida,
sabem acordar natura i cultu-
ra. Si ens nodrim d’una i altra,
en una clara simbiosi sem-
blant a la d’aquell corc que va
rosegant la fusta d’un crucifix,
en un dels molts versos llu-
minosos d’aquest poeta au-
tèntic.


