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Narrativa
El búfalo de la noche
Guillermo Arriaga
Belacqva. Barcelona, 2006

Xulio Ricardo Trigo

Fa anys, en arribar els
primers llibres del
boom sud-americà,

algú els va batejar com a re-
alisme màgic. Els temps
han canviat força des d’ales-
hores i una nova generació
d’escriptors madurs ens
mostra realitats diferents,
més quotidianes, allunyades
del tel·lúric i desitjoses de
construir una alternativa de
tendresa dins d’un món fe-
rotge. En aquest sentit són
més hereus de Cortázar i
d’Onetti que no pas de Gar-
cía Márquez i de Fuentes.

És el cas de Guillermo Ar-
riaga (Mèxic DF, 1958), un
novel·lista excepcional que
hem après a estimar, d’en-
trada, gràcies als seus guions
per al cinema: potser un dels
signes més evidents de la

Crítica

modernitat de les seves pro-
postes. Fins ara, novel·les
com ara Un dulce olor a
muerte (1994) i El búfalo de
la noche (1999) havien que-
dat sepultades per l’èxit de
films com ara Amores per-
ros (2000), 21 gramos
(2003) i l’última Palma d’Or
a Cannes, Los tres entierros
de Melquíades Estrada
(2005), però aquest camí
sembla haver-nos portat a
l’origen de la seva obra: la li-
teratura, la novel·la.

Com passa sovint, la primera
a arribar és l’última, El bú-
falo de la noche, dins la be-
llíssima i acurada col·lecció
La Otra Orilla, de Belacqva.
Arriaga planteja un dur es-
cenari urbà on es mouen
tres personatges, un dels
quals mor de bon comença-
ment. A mesura que llegei-
xes t’adones que hi ha un
punt diferent, com si l’autor
volgués construir una illa al
bell mig del fangar contem-
porani. Sempre amb l’espe-
rança de trobar-hi una sor-
tida, una excepció a la regla.

Narrativa
Qui vam ser
Lolita Bosch
Empúries. Barcelona, 2006

Alba Alsina

Lolita Bosch va en-
trar l’any passat en
la narrativa catala-
na amb la força

d’un cavall en una botiga de
plats i olles, va fer trenca-
dissa i va ser saludada pels
crítics com una nova espe-
rança blanca de les lletres
catalanes. Tot perquè expe-
rimenta, cosa que està molt

bé però no hauria de sor-
prendre. Al cap i al a fi, des
de Joyce, la literatura s’ha
llançat amb més o menys
fortuna a un procés d’expe-
rimentació del qual han sor-
tit propostes com ara el rea-
lisme màgic de García Már-
quez, el mestissatge de
gèneres de Sebald i les ficci-
ons reals de Cercas. Una
mica de les tres coses hi ha
en aquesta jove escriptora
que barreja gèneres, idiomes
i fa collages de lletres i fotos.
Si alguna cosa la caracterit-
za, però, és un domini del
llenguatge, del ritme, del
tempo, i un estil asèptic, des-
pullat, reduït a la mínima ex-

pressió perquè el lector no es
despisti i no s’allunyi del que
ella li vol explicar.

Un estil que beu directa-
ment de l’oralitat en el voca-
bulari, la barreja de temps
narratius i l’eliminació de re-
cursos gràfics que potencien
la sensació torrencial del seu
discurs i demostren que hi
ha moltes maneres d’expli-
car sense haver de recórrer
als models establerts. Però,
sempre hi ha un però, fins a
quin punt aquesta manera
de fer seria aplicable a una
narració més llarga? Qui
vam ser té 94 pàgines, és
una tranche de vie (em nego
a considerar-la novel·la, com

la qualifiquen els editors, ni
tan sols nouvelle), i la seva
extensió aguanta bé els ex-
periments a què la sotmet
l’autora. No se’n ressent ni la
coherència ni la comprensió
per part del lector.

Bosch té una veu pròpia en-
grescadora, està bastint un
univers particular molt pro-
metedor i la mou una ambi-
ció lloable que la catapulta al
terreny dels temes univer-
sals. Hi ha el risc que, si es
precipita, tots aquests ingre-
dients en estat latent se sob-
tin i Lolita Bosch es limiti a
repetir-se fins a la sacietat.
Hi ha l’esperança que no es
rendeixi als cants de sirena i
treballi al ritme que necessi-
ta per fer aflorar tot el seu
potencial. Que en té, i molt. I
no vull dir amb això que a Lo-
lita Bosch li acabi passant el
mateix que a Zadie Smith
–des del seu fulgurant debut
amb Dents blanques, no se
sap si l’ha derrotat l’èxit pre-
matur o és una narradora
hàmster, que gira i gira en la
seva rodeta de temes micro-
còsmics– perquè, a primer
cop d’ull, la catalana es pre-
senta com una narradora
àvida de temes universals.
Només cal mirar el que en-
fronta a Qui vam ser: una
fracassada història d’amor li
permet explorar què n’ha
quedat, d’aquells que érem.
Bosch hi desenvolupa una
madura i desacomplexada
reflexió sobre el buit exis-
tencial amb una veu innova-
dora i original que fa venir
ganes de més.

Amors morts

Realisme extrem
i tendresa

Guillermo Arriaga. EFE

La narradora Lolita Bosch ha publicat un llibre de 94 pàgines. PERE VIRGILI

Colors impressionistes
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Poesia
Eterna
Olga Xirinacs
Editorial Omicron. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

Tothom parla de la
germana gran de la
poesia, la música,

però últimament s’oblida
sovint que totes dues tenen
una mateixa cosina, la pin-
tura. Per més abstracta i de-
purada que sigui la poesia,
per més que intenti fugir
d’allò visualitzable, d’alguna
manera sempre acaba re-
presentant, pintant, donant
color a una realitat, un pai-
satge o a un retrat, exterior
o interior, real o fictici. Fins
i tot l’instrument original de
l’escriptura, la ploma, té
una semblança curiosa amb
el pinzell. Hi ha pintors
l’obra dels quals és summa-
ment literària, com Dalí i
Magritte, i també hi ha poe-
tes que fan versos deliciosa-
ment pictòrics, com Carner
i Gautier. I sobretot hi ha un
gènere que, en la seva es-
sència, és pictòric i literari

Assaig
L’origen de la vida
Aleksandr I. Oparin
i John B.S. Haldane
Universitat de València
València, 2006

M. Veloy Planas

En l’esclaridor pròleg
del present volum,
Juli Peretó situa l’inici

del debat científic entorn a
l’origen de la vida l’any 1802,
quan Jean Baptiste La-
marck, introductor de les
idees evolucionistes en bio-
logia i partidari d’un model
mecanicista de la natura, va
proposar que “els organis-
mes vius més simples es van
formar a partir de la matèria
inanimada per generació es-
pontània”, teoria que el gran
valedor de l’evolucionisme,
Charles R. Darwin, no va
voler subscriure perquè,
quan el 1859 va publicar
L’origen de les espècies,
Louis Pasteur ja havia de-
mostrat la impossibilitat
d’aquest fenomen i, de pas-
sada, havia salvat la teoria
creacionista que defensava
l’origen diví de la vida. Així,
el debat va quedar estancat
sense que cap prova refer-
més ni una ni altra hipòtesi

fins que, anys més tard, en la
dècada dels anys 20 del segle
passat, dos científics, Oparin
i Haldane, van concloure –de
manera independent però
utilitzant tots dos els aven-
ços de la bioquímica, la geo-
logia, la química i l’astrolo-
gia– que l’origen de la vida
s’ha d’explicar, segons resu-
meix Peretó, “com una tran-
sició successiva, gradual i
lenta, entre graons de com-
plexitat material creixent”.

La col·lecció Breviaris, bastida
amb solidesa i gust per la
Universitat de València, re-
uneix, doncs, dos textos
que, publicats per primera
vegada en català, permeten
entendre l’origen bioquímic
de la vida i, també, endin-
sar-nos en un relat, el cientí-
fic, que és fascinant perquè
no només té la capacitat de
generar una cosmologia,
sinó que, a més, com en una
bona novel·la, reuneix ma-
terials lingüístics i concep-
tuals d’un cert temps histò-
ric de manera tal que es con-
juren a fi d’adquirir la
qualitat mítica de la història
que sempre necessita ser re-
petida: la del saber que vol
ser absolut, vol ser capaç
d’exercir un control total de
les nostres pors. La història
del pecat de Faust.

El relat científic,
el pecat de Faust

És una novel·la de perde-
dors, però al final sempre es
perd i cal estimar el trànsit,
cal explotar davant les con-
tradiccions i assimilar-les.

Mentrestant ens arriben
ecos del millor Onetti, enri-
quit per la contemporaneï-
tat de la prosa, d’un discurs
que ens dóna pistes sobre
què pot ser l’humanisme a
l’entrada del segle XXI. I
després ens queda la satis-
facció d’haver gaudit de la
lectura d’Arriaga més i tot
del que en el seu moment
vam gaudir amb els seus
guions fets cinema. Una lec-
tura dura, intensa, però
profundament actual, re-
confortant, plena de ten-
dresa. Arriaga és una gran
notícia per als lectors.

alhora: la natura morta.
Quants artistes han pintat
pomes, raïms i codonys, i
quants poetes han descrit la
seva habitació, el menjar a
la cuina i tantes coses més
que conformen el caliu
d’una casa.

Olga Xirinacs, en el seu
poemari més recent, crea
un conjunt transparent i
harmoniós de natures mor-
tes. No ho dic amb cap
mena d’ambigüitat: són na-
tures mortes perquè així ho

exigeix el terme, però vives
pel que fa a la impressió que
produeixen. Els seus prota-
gonistes són els senti-
ments, els elements de la
natura i els objectes de la
vida quotidiana, entre els
quals no es pot traçar una
frontera precisa. Xirinacs
descriu, per exemple, en un
poema titulat Llibreria a
ponent la combinació lírica
dels prestatges poblats pels
llibres predilectes i els co-
lors de la posta del sol.

La importància que l’autora
dóna a la prestatgeria, i als
objectes en general, tractats
amb una atenció i un afecte
insòlits, va més enllà de l’en-
tendriment d’una dona da-
vant de la bellesa de les peti-
tes coses domèstiques. Els
versos de Xirinacs estan im-
pregnats d’un animisme sub-
til, d’una atmosfera salvatge
que fa pensar en una ànima
pagana com la d’Alberto Cae-
iro i alhora recorda les natu-
res mortes de Cézanne i els
bodegons de Zurbarán. És
una poesia que fa servir uns
colors suaus i melangiosos i
un llenguatge suggerent
d’una gran nitidesa.


