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Poesia i narrativa
Obras completas.
I Cuentos.
II Teatro. Novelas I.
III Novelas II.
IV Poesía y poética.

Julio Cortázar
Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores. Barcelona, 2003-2005

Jordi Carrión

Rellegir Julio Cortázar
com a poeta simbolis-
ta. Això permet, entre

altres coses, el quart volum
de les seves Obras completas
que està editant Galaxia Gu-
tenberg. Un projecte que per-
met una pràctica molt poc
comú en els nostres dies frag-
mentaris: la lectura sistemà-
tica i completa de tota la pro-
ducció d’un autor. Plena de
descobriments, de sorpreses.
Sialprimervolumhifigurava
un conte inèdit i inacabat,
BixBeiderbecke,deritmejaz-
zístic, al quart hi trobem el
seu primer llibre, del 1938.
De poemes. Que amaga una
paradoxa molt significativa:
es diu Presencia, com a acte
d’afirmació pública, però està
signat amb pseudònim (Julio
Denis). No el va voler reeditar
mai. Malgrat el fet que són so-
nets arcaïtzants (entre el
conceptisme i el culteranis-
me), passats per la influència
mallarmeana, destaquen dos
títols, Jazz i Why Not?, és a
dir, la música lliure i contem-
porània i la inclusió de parau-
les d’altres idiomes en una
forma estròfica ben tradicio-
nal, que insinuen que als 24
anys, encara a l’Argentina,
Cortázar ja tenia les intuïci-
ons que el dirigirien cap a la
gran obra posterior, experi-
mental, francòfila, universal.

Durant el viatge en el transat-
làntic Anna C., de Buenos
Aires a Marsella (per ins-
tal·lar-s’hi definitivament),
va escriure una peça teatral
anomenada Dos juegos de

Narrativa
El retorn del
professor de ball
Henning Mankell
Traducció d’Ivette Miravitllas Pous
Tusquets Editors. Barcelona, 2005

Jordi Garcia Petit

La novel·la negra és
molt repetitiva.
D’entrada, perquè
la trama gira sem-

pre al voltant d’actes crimi-
nals, generalment homici-
dis, però també perquè els
escriptors acostumen a cre-
ar un tipus de policia o d’in-
vestigador privat que, si la
venda respon, reproduiran
al llarg d’una sèrie. És el cas
del suec Henning Mankell
amb l’inspector judicial Kurt
Wallander, un personatge
fràgil i alhora obstinat, d’una
humanitat entendridora,
que no exclou la fredor i la
duresa instrumentals en l’e-
xercici de la seva funció. A
Mankell li va sortir tan rodó
el personatge i amb tanta ac-
ceptació popular que li costa
desfer-se’n.

Es nota ostensiblement a la
novel·la El retorn del profes-
sor de ball, en què apareixen
les temàtiques constants de
Mankell: les metamorfosis
de la societat sueca, el crim
brutal de venjança, la de-
núncia del nazisme i la xe-
nofòbia soterrats, el paisat-

ge i la climatologia suecs.
Només hi falta l’inspector
Wallander. Ara bé, Mankell
fa trampa. No hi surt Wa-
llander, però hi és desdoblat
en els dos policies protago-
nistes: el jove inspector Ste-
fan Lindman, malaltís i de-
pressiu, que intervé en el cas
oficiosament, i l’expert i sò-
lid Giuseppe Larsson, res-
ponsable de la investigació.
Cadascun té una part aní-
mica i física de l’absent. La
fórmula funciona –no hi ha

més nostàlgia de Kurt Wa-
llander que la del seu nom–
i fa de pont per a la pròxima
reaparició de l’inspector, ara
com a conseller de la seva fi-
lla Linda, que, ja com a poli-
cia, protagonitzarà la conti-
nuació de la vella i reeixida
sèrie. Mankell utilitza l’acte
criminal no només per ana-
litzar la societat, sinó també
per narrar durant vint anys,
gairebé en temps real, les vi-
cissituds de la família Wa-
llander, sueca de cap a peus.

Mankell desdobla
Kurt Wallander

Cortazar, poeta
simbolista

El poeta, narrador i dramaturg Julio Cortázar. EFE

Narrativa
Equador
Miguel Sousa Tavares
La Campana. Barcelona, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Un dels aspectes més
curiosos de la febre
mercantil que s’ha

infiltrat en la novel·la és l’es-
cassa atenció que els autors
paren als clàssics. Perquè, si
bé molts dels trets que en-
galanen les obres de més
èxit comercial provenen
d’una idea bàsica de la nar-
rativitat –successos inces-
sants, trames lineals, con-
cessions romàntiques–, n’e-
ludeixen sense més d’altres,
aquells que va esgrimir la
novel·la del XIX per a recla-
mar un model de lector que,
amb pocs matisos, encara
tenim present quan aturem
el temps i ens deixem arros-
segar per la ficció literària.

No sé si els lectors que
s’estremeixen amb les his-
tòries d’enigmes religiosos
són capaços encara de reco-
nèixer les virtuts de la no-
vel·la clàssica: personatges
rodons, una estructura am-
biciosa, recerca històrica
com a pas previ a la reflexió.
Si fos així, si no hem perdut
la capacitat de gaudi, ens
hauria de cridar molt l’aten-
ció la primera novel·la de
Miguel Sousa Tavares,
Equador, un bon exemple
de com fer servir la lectura
dels clàssics –amb un re-
cord inexcusable per a Eça
de Queirós– com a pas previ
a una anàlisi històrica tam-
bé alimentada per la pers-
pectiva temporal i l’òptica
del nostre temps. Així com
moltes obres cabdals neces-
siten cada 50 anys una revi-
sió crítica de les traduccions
de referència, també l’estu-
di de la història evoluciona
de manera que no sempre
s’interpreta millor una

època concreta perquè l’au-
tor hagi viscut de molt a
prop els fets narrats.

Sousa Tavares limita la
seva novel·la a un petit terri-
tori, São Tomé i Príncipe,
per reflexionar sobre les
condicions de treball a les
colònies portugueses, en un
moment històric, els inicis
del segle XX, en què des de
la vella Europa comencen a
posar-se en qüestió les es-
tratègies colonitzadores.
Potser perquè sap que la
universalitat no sempre re-
sideix als grans espais, que
es pot trobar una metàfora
del món a Comala, Macondo
i São Tomé, que unes illes
perdudes al mig de l’Atlàntic
ens poden proporcionar una
perspectiva suficient.

A l’ambiciosa ficció narrativa
que el lector pot trobar en la
seva novel·la, l’escriptor por-
tuguès ha creat un perso-
natge inoblidable, Luis Ber-
nardo Valença, un conqueri-

dor de cors amb les virtuts
dels nombrosos teòrics libe-
rals que devien omplir les
tertúlies de cafè lisboetes en
aquella època. Cridat a deci-
dir sobre una difícil disjunti-
va, portar a la pràctica les
seves teories, Valença pren
el camí més agosarat: accep-
tar l’oferiment del seu rei, el
càrrec de governador a São
Tomé i Príncipe. De seguida
entendrà que hi ha un abis-
me entre la formulació teòri-
ca de les seves idees, tan
aplaudides pels lectors de la
premsa de Lisboa, i la reali-
tat de les colònies, en què la
mà d’obra esclava es fa im-
prescindible per mantenir
els privilegis comercials del
seu país. El relat d’aquesta
lluita contra els propietaris
de les plantacions de cacau
esdevé, sense cap mena de
dubte, el millor de la novel·la,
que sap transmetre al lector
la solitud del personatge en
un territori idíl·lic i angoi-
xant a la vegada.

L’opció dels clàssics

El novel·lista suec Henning Mankell. ULLA MONTAN - CP / NL

Espera i
abandonament

Narrativa
Efecto retrovisor
Thais Morales
Ellas Editorial. Barcelona, 2005

Anna Tomàs

Primogènit de la prime-
ra editorial especialit-
zada en temàtica lesbi-

ana de l’Estat espanyol, Efec-
to retrovisor també és la
primera novel·la de Thais Mo-
rales (Barcelona, 1964).
Amena i reflexiva alhora, el lli-
bre narra la història de Mara
Palès que, des que era una
nena, ha associat plaer amb
culpa, com si després de la
mort dels seus pares no li es-
tigués permès gaudir de res.
De la mateixa manera que les
banyes dels cargols es retre-
uen si algú les toca, ella s’en-
congeix davant el món. Un
fracàs sentimental, l’aparició
d’una companya honesta i pa-
cient, la presència permanent
de la seva mare adoptiva i di-
verses rutes per Amèrica Lla-
tina i els Estats Units perme-
tran que Mara emprengui un
procés de canvi.

El fet que Mara sigui lesbiana
és purament circumstanci-
al en la trama. Les vivències
i les pors que l’anihilen són
les mateixes que les de
molta altra gent i la lluita
que du a terme és una me-
ravellosa paràbola d’educa-
ció sentimental.

Amb una prosa que llisca
suaument i un bon domini
del ritme i de la capacitat
d’evocació, Morales entra
en el gènere novel·lístic per
la porta gran.

palabras. Per a Cortázar, el
llenguatge era això: joc. Però
un joc transcendental. Con-
tra el diccionari (el cementi-
ri). Malgrat les seves prime-
res lectures, que el marquen
per sempre com a escriptor,
malgrat la lectura a fons de
Baudelaire i Mallarmé, mal-
grat la concepció bretoniana
del món (Nadja és el gran
model de Rayuela), la litera-
tura de Cortázar no apunta
cap al passat, sinó que es
projecta cap al futur. Políti-
cament, sí; però sobretot es-
tèticament. És autor d’un
text titulat Poesía permu-
tante: Noticia i defensa la
idea del poeta com a cama-
leó. Això el connecta direc-
tament amb corrents actu-
als que sostenen que la lite-
ratura és mutant o no és. La
seva aventura poètica, però,
va ser íntima. Va publicar
poca poesia, però va conrear
una concepció poètica de la
prosa. “El poema es un dia-
rio de viaje”, escriu. I la lec-
tura dels seus molts poemes
inèdits permet seguir-li el
rastre vital.

En aquests moments, la re-
cepció de Cortázar està pas-
sant pel filtre dels dos es-
criptors argentins més in-
fluents de l’actualitat:
Ricardo Piglia i César Aira.
Tots dos situen la figura de
l’autor de Los premios per
sota de la dels altres grans
autors del segle XX nascuts
en aquell país (Macedonio
Fernández, Arlt, Borges...).
La lectura sistemàtica de les
Obras completas poden per-
metre canviar, en els pro-
pers anys, aquest paradig-
ma de recepció. El tema fo-
namental de la narrativa
cortazariana és el grup in-
tel·lectual. L’amistat, el dià-
leg, el culteranisme col·lec-
tiu: una forma íntima de re-
volució. Actualment s’ha
imposat la figura de l’escrip-
tor individual, solitari. Però
tornaran els temps en què la
literatura torni a ser, sobre-
tot, comunicació humana.


