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D
es que Carles
Riba començà a
interessar-se per
l’obra de Kavafis,
deu fer pels volts

de cinquanta anys, la litera-
tura neohel·lènica ha tingut
cada vegada més presència
en català. En aquest sentit
l’impuls i la pròpia tasca mes-
trívola de l’enyorat Alexis Eu-
dald Solà foren decisius. Prou
bé que ho sabem i ho agraïm.
Així, a la presentació d’aquest
llibre Eusebi Ayensa escriu:
“A la memòria del meu mes-
tre, Alexis Eudald Solà (1946-
2001), cònsol de Xipre a Bar-
celona”. Doncs bé, no hi ha
dubte que el mestre hauria
estat ben content, amb l’en-
tusiasme exigent que el dis-
tingia, de la publicació d’His-
tòries de Xipre, de I.F. Pieri-
dis, un dels escriptors més
representatius de la literatu-
ra xipriota de la segona mei-
tat del segle XX.

D’Eusebi Ayensa ja tenim
la seva versió del grec, amb
el títol De l’acrita al patrio-
ta de les Divuit cançons de
la pàtria amarga, de Iannis
Ritsos (treball del qual ja
vaig parlar en aquestes ma-
teixes pàgines). Ayensa ens
aporta una acurada selecció
de “narracions-poètiques”
agudament afinades o bé al-
gunes dramàtiques fins a
l’èpica de la Tetralogia dels
temps, el conjunt de proses
narratives de gran abast de
Iorgos F. Pieridis, publicat el
1989. En la tria que ens en
presenta Ayensa ha volgut
que s’hi reflectissin les qua-
tre èpoques a les quals es re-
fereix el títol de l’obra origi-
nal i, alhora, amb la deno-
minació d’Històries de
Xipre posa en relleu el fet
que amb una brillant narra-
tiva d’imaginació, perfecta-
ment situable en la línia que
ens porta fins a Henry
James i Txèkhov, Pieridis
trasllada i eleva a creació li-
terària la crònica viscuda de
quatre èpoques de la histò-
ria de Xipre, des de l’acaba-
ment de la Segona Guerra
Mundial fins a la tragèdia de
la invasió turca.

La situació de l’illa d’Afro-
dita, partida en dues, és un
escull per a la navegació
turca cap a Europa, sembla.
A la quarta i darrera part
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A latria, Ayensa
havolgut que s’hi
reflectissinles
quatre èpoques
del títol original

d’èpica les lluites per la lli-
bertat. Alguna cosa fa pen-
sar, ves per on, en la llarga
lluita irlandesa per la inde-
pendència. Són els anys del
1955 al 1959, en què l’ar-
quebisbe i etnarca Maka-
rios, líder del moviment in-
dependentista, entre di-
verses faccions, obrí, amb
la seva presidència de la
República, el tercer perío-
de de la Tetralogia, l’ano-
menat per Pieridis Temps
de prosperitat, tot i que la
jove república s’enfrontà
als turcs i s’annexionà a
Grècia. Les narracions de-
dicades a aquesta època re-
flecteixen amb una admi-
rable justesa i serenitat el
zumzeig de la vida quotidi-
ana; per al meu gust tornen
a ser dels millors, com el ti-
tulat Himeneu, tan breu i
tan endins del si d’una
dona com els més colpidors
de Víctor Català.

Un gran llibre, Històries
de Xipre, que se’ns fa curt.
Xipre al cor.

d’aquesta rapsòdia, com
l’anomena Ayesta, de la vida
moderna de Xipre, la de-
núncia de l’agressió turca i
de la devastadora ocupació
que la va seguir és prou elo-
qüent; sobretot perquè es
parla, al cap de trenta anys,
de la temptació d’oblidar i
de “l’acomodament a la des-
gràcia, que és pitjor encara
que la desgràcia mateixa”.
Temps de sofriment, amb
les narracions punyents
com pedres d’un camí que el
descriuen, situa la Tetralo-
gia de Pieridis en el present,
en la injustícia que contra la
vida d’un poble i al marge de
tota llei perdura al mig del
Mediterrani des del 1974.
En l’impressionant i breu
relat Desvari, una dona, ali-
enada, espera al mig del car-

rer el taxi que l’ha de portar
a casa seva, a una ciutat del
nord de Xipre, l’antiga Fa-
magusta, de la qual l’ocupa-
ció turca havia foragitat
tots els habitants... La gent
no pot esperar-se tants
anys. Només l’escriptor pot
fer, amb l’art al cor, que l’es-
pera potser no sigui inútil.

Però a més de compro-
metre’s amb la causa de la
llibertat i de la independèn-
cia hel·lènica del seu poble,
Pieridis en fa un estudi cre-
atiu d’abast universal. S’en-
dinsa a trobar la fibra hu-
mana al fons dels seus per-
sonatges, única però alhora
comuna i en un escenari na-
tural, mil·lenari, de la natu-
ra i del viure al nostre mar.
El conte Pandelitsa, per
exemple, m’ha fet pensar en
La Fineta, de Ruyra. En
una altra magistral narra-
ció, Melaní, un conte d’es-
pera i de retorn, per força,
vençuda, d’una dona immi-
grada, podria figurar entre
les pàgines de Sebald. En
una primera part, Temps
immutable (1946-1951) Pi-
eridis se situa als primers
anys de la dominació brità-
nica; les persones i els am-
bients predominen damunt
els fets. Per al meu gust és la
part més imaginativa, més
literària, més pròpia i més
nova per al lector.

Una segona part anunci-
ada amb el títol de Temps
durs exposa amb accentsUna imatge de Xipre, país on tenen lloc les històries de Pieridis. PHILIP MARK / STR / AP

Pieridis s’endinsa
atrobarlafibra
humanaal fons
dels seus
personatges


