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Josep Maria Ripoll

El nom de Cristina
Peri Rossi està asso-
ciat a Montevideo i a

Barcelona, a la narrativa
fantàstica i la mirada irò-
nica, a la crítica social i la
reflexió sobre l’erotisme.
És una escriptora àmplia-
ment reconeguda, tant en
narrativa com en poesia.
Han aparegut els seus con-
tes gairebé complets en un
sol volum –els pocs que fal-
ten sembla que és per
raons d’extensió– alhora
que s’ha editat el seu últim
llibre de poemes.

D’entrada, els contes
mostren una unitat molt

considerable, tot i la lògica
evolució de l’autora al llarg
del temps. D’una gran so-
brietat i precisió estilísti-
ques, acostumen a girar a
l’entorn d’una sola idea de
vegades propera a l’al·lego-
ria, d’altres amb una gran
càrrega irònica i d’altres en
un terreny molt proper al
de la literatura fantàstica,
tot i que és força habitual
que s’hi combinin tots tres
àmbits. Tant es pot tractar,
en efecte, d’al·legories, sub-
tils i estremidores, sovint
sobre la crueltat humana
–des d’El efecto de la luz
sobre los peces fins a La
oveja rebelde– com de ca-
racteritzacions iròniques
de prototipus –El Club de
los Amnésicos, El Club de
los Indecisos– o bé d’incur-
sions en l’onirisme –El viaje
inconcluso– o fantasies a
partir de la quotidianitat
–Instrucciones para bajar
de la cama, amb ressons de
Kafka i Cortázar–; però els

compartiments no són es-
tancs. Val a dir, això sí, que
en els últims contes fa un
tomb cap a un cert intimis-
me sovint amarat de fixaci-
ons eròtiques –Una consul-
ta delicada, Extrañas cir-
cunstancias– de vegades
centrades en el motiu del
transvestit o l’androgin, va-
riació en algun cas sobre el
clàssic tema del doble.

És més aviat amb aquest
últim registre que podem
relacionar Habitación de
hotel, l’últim poemari de
l’autora i premi Ciutat de
Torrevella; i no tant pel
motiu de l’erotisme, ara
concretat en l’homosexua-
litat femenina, com per
aquest intimisme que hi
aboca. Cristina Peri Rossi hi
inclou alguna referència a
Edward Hopper, que no és
la primera en la seva poesia
i que remet a un ambient de
solitud urbana prou explí-
cit. Grans ciutats, hotels i
aeroports són escenaris ha-
bituals d’aquesta lírica in-
trospectiva, que combina
un cert deix de tristesa amb
el vitalisme que esclata en la
relació eròtica. De l’al·lego-
ria o la fantasia dels contes
a la solitud i l’erotisme dels
poemes; vet aquí, doncs,
una autora que, d’una ma-
nera o una altra, sempre
ens està parlant, en un sen-
tit ampli, de la llibertat.

De la llibertat

Cristina Peri Rossi. JORDI GARCIA
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Poesia
Dansa nocturna
Pere Joan Martorell
Premi Ciutat de Palma Joan Alcover
Moll. Palma, 2007

Andreu Gomila

Els paisatges a què ens
remet la poesia de
Pere Joan Martorell

(Lloseta, 1972) són d’una
senzilla complexitat: una
casa enmig d’un erm deso-
lat, sense ningú a la vista,
però amb un llum espurne-
jant dins la fosca habitada
que concentra tota la nostra
atenció. L’autor, com ha de
fer el millor poeta, ens deixa
intuir què s’amaga dins el
casalot solitari sense ofe-
rir-nos mai respostes clares.
Ens permet l’entrada al seu
reialme amb imatges con-
tundents i precises que re-
creen la nostra memòria,
què som, d’on venim, cap a
on anem. Es parla poc, però
es mira i s’escolta molt.
Hem d’estar atents a qual-
sevol moviment, als tons de
la claror i l’obscuritat.

Dansa nocturna, l’últim
poemari de Martorell, és tot
això, un paisatge interior
que el poeta ha anat aixe-
cant en els últims anys i
que, després de la grata sor-
presa del Llibre de cera
(2005), se’ns mostra ara ní-
tidament. La certa dificultat
estilística anterior, que ens
complicava la contemplació
de tot el panorama, s’ha
anat suavitzant fins a tro-
bar l’encaix just entre una
forma exigent i un fons que

explica les pors, els amors,
les passions i les dificultats
de l’ésser humà perdut de
principis del segle XXI. El to
apocalíptic que, en la mira-
da general, té la poesia cata-
lana d’aquests moments, i
la recerca de les coses ínti-
mes, en la mirada particu-
lar, ens ofereix un corrent
dominant que s’assembla
molt al dels expressionistes
germànics de fa un segle.

El jo interior esdevé el refugi
davant la devastació exteri-
or i aquesta dansa noctur-
na de què ens parla Marto-
rell ja al Pòrtic del llibre no
és sinó, com diu ell, “l’amor
furtiu del cor”, la poesia, en
definitiva, que s’exerceix de
nit, lluny de tothom i del
món, com un plaer solitari.
Aleshores és quan es des-

perten tots els sentits, quan
el silenci fa present la me-
mòria. Com afirma al prò-
leg Màrius Sampere, potser
qui avui millor ha comprès
tot això, el poeta “es plante-
ja el poemari en termes de
lluita i de foc elemental,
ambdós preàmbuls d’una
dualitat superior, d’una
combinació d’aliats més po-
derosa i eloqüent: la tragè-
dia i la nit. També la derro-
ta i el misteri”.

El “Te’n recordes” que es
va repetint com un marte-
lleig en el poema Aniversari
és la demostració que Mar-
torell no concep la creació
artística sense el jo, sense
l’experiència individual i
col·lectiva, sempre amb una
finalitat ulterior. Des de
Sylvia Plath i Robert Lowell
–des de Ferrater, Blai Bonet

i Vinyoli– ha quedat ben
palès que l’important és el
punt de vista, sempre per-
sonal. Les fonts d’on beu el
poeta marquen les diferèn-
cies. I Martorell ha absorbit
amb gust la literatura occi-
dental, però també l’orien-
tal. I aquí és on rau la seva
capacitat de crear ambi-
ents, de corporeïtzar els si-
lencis del seu paisatge. I
com el Poeta-Narcís, de
Palau i Fabre, realitat i re-
flex es confonen en un tot.
“La claredat suprema és el
misteri. / La veu més fonda
és el silenci”, ens diu a Rao-
nament de l’alquimista. “El
meu dolor és no haver
pogut resoldre / els misteris
de la llum i la tenebra”, afe-
geix a Antic presagi. Segu-
rament no li cal; fa prou de
presentar-los.

El silenci del paisatge

El poeta mallorquí Pere Joan Martorell, guanyador del Ciutat de Palma. JOSEP LOSADA

se en el seguiment d’una fe
incommovible i per tots re-
coneguda. El títol ja ho diu o
comença a dir-ho, per tal
que tothom s’adoni de la im-
portància i, amb ella, de
l’autoritat que invoca el do-
cument: Desviacions en els
conceptes de llengua i de
pàtria. Tot seguit el pes del
document aplanava, per no
dir que esclafava, aquella
idea, la Gran Idea de l’occi-
tanisme que tot i venir de
lluny, com demostren ex-
haustivament aquests dos
volums (amens, fins i tot
tan variats que ens divertei-
xen), s’havia manifestat en
totes les seves modalitats
–fins i tot al carrer– l’any
anterior.

Rafanell assenyala els valors
premeditats del manifest:
el que anomena “la nòmina
selecta i extensa de sig-
nants” i la difusió o propa-
gació que vam mirar que
tingués i que va aconseguir.
Per ordre alfabètic (llevat
del primer signant, Fabra)
hi ha setze signatures, de
les quals amb la perspecti-
va actual, de més de setan-
ta anys, jo destacaria
Ramon Aramon i Serra,
Jordi Rubió i Balaguer, J.M.
de Casacuberta, Pere Bohi-
gas, Joan Coromines, Anto-

un acte col·lectiu, un escrit
que podria haver estat re-
dactat igualment, per ell, si
hagués calgut.

Les desviacions de les
quals parla el títol són quali-
ficades a les primeres ratlles
del manifest de “perills gra-
víssims” i es concreten en
“la concepció de la Pàtria”,
com si fos només la del ter-
ritori de la Generalitat i en
la concepció de la mateixa
nostra Pàtria com un terri-
tori “d’una extensió exces-
siva que no ha tingut mai,
provinent d’una confusió de
catalanisme amb occitanis-
me”. L’escrit és extens, però
decidit i clar. La reprovació
és gairebé anatemàtica i la
reconducció és més pròpia
d’un mot d’ordre que d’una
amonestació. Rafanell, a qui
no se li esquitlla res, esmen-
ta la crítica de Lamuela i
Murgades al manifest, en el
sentit que en les dades lin-
güístiques tendeix “a la jus-
tificació científica d’una
opció ideològica”; diu Rafa-
nell que això és exacte i afe-
geix que el text del 1934
parla, per aquest motiu,
“abans que de ciència, de
consciència i abans que de
lingüística, d’ideologia”
(pàg. 1153).

Robert Lafont repassa
amb magistral agilitat el
camí que paral·lelament
fan Occitània i Catalunya,
el qual camí porta des del
“matrimoni impossible”
fins a la ruptura. N’asse-
nyala, d’ella, tot el que com-
porta de resultat de malen-
tesos d’una banda i de
l’altra. Creu que el manifest
fou preparat d’amagat “dels
amics occitans” i per treu-
re’s del damunt tant l’occi-
tanisme com els occitanis-
tes; això en primer lloc.
Però hi ha també, segons
ell, un moment que els ca-
talans passaven “d’extrema
preocupació”. Una tensió
(dic jo que era un minyó)
que arribava fins a les esco-
les. Hi havia Palestra, l’es-
coltisme, el buit deixat per
l’Avi, com un cràter, i els es-
camots. Al cap de pocs
mesos, alguns dels signants
o afins eren empresonats,
com Fabra amb la seva pipa
de flegmàtic.

A la postguerra enllà, al 1948,
vaig poder visitar Fabra a
Prada i Batista i Roca m’es-
perava a Bush House (la
BBC) a la tardor londinen-
ca. Després, amb Esteve Al-
bert vaig conèixer Robert
Lafont a Nimes. Sóc un vell
militant de la germanor de
totes dues llengües (fórmu-
la de Vida Nova), però el
moment d’ara és un altre.
És l’hora europea. Si els Es-
tats baixen, com hem vol-
gut dir amb el “Congrés
2000 dels espais occitans i
catalans”, nosaltres, tots
pujarem. La vida lliure, eco-
nòmica i cultural, passa per
les nostres terres, en les
quals les llengües –germa-
nes– són la Pàtria. Aquest
gran llibre, apassionant, ho
certifica.

La vida lliure,
econòmica i
cultural passa
per les nostres
terres

ni Rovira i Virgili i Pau Vila.
No em sorprèn –tot i l’evi-
dent contradicció amb les
seves actituds capdavante-
res i coetànies de l’occita-
nisme a ultrança– la pre-
sència de J.M. Batista i
Roca: era un patriota. El ple
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, en definitiva –amb el
president i el secretari–, i
un altre paladí de l’occita-
nisme, patriota també, J.M.
Capdevila, director d’El
Molí i eminent filòsof i crí-
tic cristià. Potser no escau
d’entretenir-nos en els que
hi manquen ni tampoc en
algun, com Manuel de Mon-
toliu, que ben bé que hi
sobra. Diria només un nom
entre els absents, que em
dol: el de Ferran Soldevila.
Rafanell en dóna raons de
primera mà i de coneixen-
ça documentada. Veig que
al seu dietari Al llarg de la
meva vida (Edicions 62)
Soldevila ni en parla. Tam-
poc no en parla (a la cor-
respondència) un altre ab-
sent de pes, Carles Riba,
membre feia dos anys de
l’Institut. Era, això sí, molt
amic d’alguns escriptors
occitans i per tempera-
ment més sensible a
l’amistat que envers, dic jo,
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