
21

Viure les paraules,
posar lletra a l’existència

La poeta Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941)
és, i no crec equivocar-me, l’escriptora més
polifacètica de les lletres catalanes. A part
d’una producció poètica, reconeguda com una
de les més importants de les últimes dècades i
traduïda a diverses llengües  (Setembre 30,
1969; Vida privada, 1973; Memòria i...,
1979; A favor meu, nostre, 1981; Berlin Suite,
1986; Homenatge a Walter Benjamin, 1989,
i L’amor a Barcelona, 1998), és autora de dues
obres dramàtiques (Història, 1975; Tres dies
que van sotraguejar el règim franquista, 1983),
ha escrit les adaptacions teatrals de L’amant,
de Harold Pinter; de Fills d’un Déu menor, de
Mark  Medoff, y de Savannah Bay, de
Marguerite Duras; ha traduït nombroses novel·-
les d’autors cabdals de la narrativa contempo-
rània (Doris Lessing, Susan Sontag, Althusser
o la mateixa Duras), és assídua col·laboradora
de la premsa escrita, conferenciant, crítica li-
terària, assagista i —aspecte de la seva obra
que ens interessa ara— narradora de contes
veritablement magnífics («El quest d’Elisabeth»,
1982; i el volums intitulats Nessa Nin. Narra-
cions, 1988, Ever More. Ficcions, 1995, i
Durand Gardens, 2002).

Subratllar el fet que Marta Pessarrodona
cultivi tants rams de l’escriptura no constitueix
cap novetat, és cert; però ho he fet per una raó:
perquè darrere de cadascuna d’aquestes acti-
vitats literàries hi ha una sola autora i diverses
escriptores. O, allò que ve a ser el mateix: hi
ha una sola persona, un únic —encara que
enormement ric i profund— univers literari, i
diverses escriptures, és a dir, diversos llenguat-
ges.

Tractaré d’explicar-ho.
Quan un poeta escriu narrativa, quan un

poeta deixa d’escriure versos i escriu prosa,
gairebé sempre ens ofereix una prosa que, per
excel·lent que sigui, està regida per la parau-
la poètica. No és un defecte (bé, en alguns
casos); però no ens trobem davant d’un narra-
dor. I, cal dir-ho d’entrada, no és aquest el cas
de Marta Pessarrodona, que s’enfronta al fet
de narrar una  història, un ambient, un estat
d’ànim, una revelació essencial, una emoció
intensa, el buit o la grandiositat de l’existèn-
cia, la desolació que deixa tota pèrdua irre-
parable o el revifador amor amb un llenguat-
ge que, si bé pot assolir una gran força lírica
quan a l’autora li convé, no és el propi de la
poesia sinó de la narrativa. I, encara més, això
Marta Pessarrodona ho fa utilitzant tota mena
de recursos propis de la gran narrativa contem-
porània (des de Virginia Woolf a James Joyce,

passant per Katherine Mansfield o Christa
Wolf). És a dir, Marta Pessarrodona no podria
convertir en un conte qualsevol dels seus poe-
mes, i a l’inrevés: cap dels seus poemes podria
donar lloc a un conte. Això, que pot semblar
molt simple —i de fet ho és—, és un dels pro-
blemes de molts literats que creuen que escriu-
re consisteix a tenir un idea i, després, expo-
sar-la en paraules; és a dir, que allò que im-
porta és una idea o un argument, i que es tracta
de vestir aquesta idea o aquest argument amb
paraules, amb les paraules més escaients. De
fet, no és així; o, almenys, no ho és per als
escriptors de la raça a la qual Marta Pessarro-
dona pertany. Per a ella, allò que vol dir, allò
que vol expressar, sorgeix ja amb la paraula,
amb les paraules que li són pròpies.

Entre continent i contingut no hi ha diferèn-
cia; són una mateixa cosa. És la pulsió verbal
que tria el seu propi llenguatge, la que arros-
sega a l’escriptora cap al vers o cap a la pro-
sa narrativa (o, en altres moments, cap a l’estil
discursiu assagístic o dramàtic). I que consti que
aquest canvi de llenguatge no  equival a un
canvi d’univers literari. En absolut. Els elements
temàtics de  l’autora (l’amor, l’amistat, la mort,
l’aprehensió d’allò que és tant definitiu con
efímer, els desgraciats avatars que conformen
l’existència de l’home actual i els poders polí-
tics i econòmics sense nord que el governen,
la soledat, el paper essencial que l’obra d’al-
tres creadors de la cultura occidental ha jugat
a la seva visió —i experiència— del món) són
els mateixos tant a la seva poesia com als seus

contes, com als seus articles d’opinió a la prem-
sa escrita. Allò que canvia —insisteixo, perquè
no és usual a la  nostra cultura— és el procés
verbal mitjançant el qual aconsegueixen néi-
xer.

Una altra característica d’aquests contes —
i de tota l’obra de Marta Pessarrodona— és
allò que, per entendre’ns, anomenaré «cosmo-
politisme». El lector trobarà aquí contes situats
a Berlín («Frau Privat» o «Olivia Sonata»), a
Londres («El quest d’Elisabeth» o «Durand
Gardens»), i, és clar, a llocs més o menys con-
crets de Catalunya («La revolució»). Però cal
parlar d’aquest «cosmopolitisme», atès que no
es tracta del fet, simple, que l’autora desenvo-
lupi una història en un lloc determinat, en un
escenari que podria ser substituït per un altre.
No, el cas de Marta Pessarrodona no és com
el d’altres —molts— escriptors que situen una
novel·la en una ciutat estrangera determinada
però l’argument de la qual podria transcórrer
en una altra, i la resta, fora de l’argument, es
redueix a una mena de guia turística. En els
contes de Marta Pessarrodona els escenaris,
els ambients, les atmosferes formen part de la
manera de ser dels personatges, influeixen ens
les seves reaccions, en les seves emocions i en
la manera de relacionar-se amb els altres; els
carrers,  les tradicions, les olors, la cultura, el
clima, la llum, la història de la ciutat on es
desenvolupa cada conte impregnen el nervi i
la sensibilitat dels personatges. Els lectors de
la poesia d’aquesta autora saben el que vull
dir: Berlin Suite i Homenatge a Walter
Benjamin van sorgir de les estades de Marta
Pessarrodona a Berlín. Però ella no va escriu-
re un llibre de viatges ni una guia turística en
forma poemàtica, sinó un recull de poemes
memorable sobre la condició de l’home del
final del segle XX. Va incorporar Berlín i la seva
història a la seva experiència personal, expe-
riència que, en el seu cas, aconsegueix reco-
llir el ressò de la col·lectiva. Parlo d’experièn-
cia moral, de la valoració moral de la pròpia
experiència. I això és el que trobem, també,
als seus contes. Per això ens incumbeixen:
perquè estan fets de la nostra matèria, dels
nostres somnis, de les nostres pèrdues i dels nos-
tres fracassos.

En el pròleg a l’edició castellana de Berlin
Suite vaig dir que «Hi ha poetes que escriuen
amb paraules i poetes que escriuen amb la
vida. Marta Pessarrodona viu les paraules i
posa lletra a l’existència». Ho repeteixo.
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