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La literatura de Susanna Rafart és com-
plexa i impúdicament enriquidora, per-
què busca re f l e c t i r, i reflecteix, el desor-
d re de l’època que ens ha tocat de viu-
re, despistats com estem en superf i c i a l i-
tats diverses i solucions més o menys
sospitoses però rendibles per sobre v i u-
re. Potser és per això, per re v e l a r- n o s
aquest obscur re refons, que la seva pro-
sa no amaga els re f e rents culturals arre-
lats en la poesia contemporània: els
recursos de Susanna Rafart, com a
bona poeta que és, es veuen re f l e c t i t s
en aquest llibre de contes pre s e n t a t s
d’una tirada, com un bloc de gel
gegantí que se’ns cau al damunt i per
on passem amb la mirada lleugera i
estriada per tant de fred bullent. Els seus
personatges, doncs, es presenten apa-
rentment esquemàtics, seguint unes pau-
tes universals que responen a la cadèn-
cia d’una sentimentalitat social, però es
mouen en una arquitectura fosca i
sublim, la seva veu ens arriba des de no
se sap quin racó polsós per desvetllar-
nos i enriquir-nos. És una literatura posi-
tiva, que construeix d e s c o n s t r u i n t, i que
p retén esbossar aquell buit saturat d’i-
matges i paraules torrencials tan típic
del nostre temps. Un buit a posteriori,
per entendre’ns, com si donés la raó al
Jünger que rebatia l’apriorisme del
famós buit postindustrial autàrquic i pla,
un buit saturat de temps que combat la
plana condensació del no-re s .

La buidor i el temps, la seva fixació o
la seva revisió, són elements claus d’a-
quest llibre dens i inesgotable. El mateix
títol ens aporta llum per aquest raona-
ment: La inundació, l’aigua del temps
vessant-se i ofegant, escanyant algú
amb les seves mans líquides prop de la
gola, de les paraules. Pautes que també
descobrim en la cita d’Eliot que encap-
çala «Revelatge», un dels millors contes
del recull: «Ash on an old man’s sleeve
/ Is all the ash the burnt roses leave» ,
inici de la segona estança de Little
Gidding i uns versos que il·luminen el

món eliotià (la rosa, les cendres, la per-
durabilitat) i el món rafartià. Com als
Four Quartets, les veus de La inundació
es mouen entre la vaga nostàlgia d’un
passat i un present fraudulentament
definits i personals i l’esperança fútil
d’un futur immediat gairebé inexistent,
epíleg d’un temps pesant i definitiu.
D’aquí també la complexitat del llibre, i
la seva intel·ligència subtil, que sembla
evocar per moments aquell decasíl·lab
memorable de Joan Margarit: «Som for-
mes d’un desord re més profund». La
s u p e rfície de cada relat és agradable al
tacte, però aviat un sent a la punta dels
dits que els sentits han estat enganyats
per arrugues invisibles, estelles encasta-
des que mai més podrem extirpar. Des
de la subtilesa, des de l’elegància, L a
inundació és ruda i desmanegada, gòti-
ca, laberíntica. I per això he dit que era
complexa i rica.

En una prosa dúctil, inesperada, els
mots s’encadenen en aquests contes
breus i sense punts i a part a través de
l’estratègia figurativa, en què assistim
al domini de la descripció diamantina,
passant per la prosa poètica, fins al
canvi i l’intercanvi de veus narratives
en un sol paràgraf. La lectura s’exer-
ceix amb torrencialitat i a vegades cal
agafar aire per no perdre de vista fra-
ses memorables, d’aquelles que han
d’acompanyar-te i que l’autora deixa
camuflades enmig del text com un flaix
subliminar. Altres vegades, com ara en
«Un punt de dolç», la sintaxi és exces-
siva i gloriosa, d’una ambició plausible
(un conte de dues pàgines fet amb una
sola frase, sense punts), d’altres l’enca-
denament de futileses expressades en
boca dels personatges és desesperant i
ens revolta, ens dibuixa la bondat d’u-
na veu des dels seus ecos inacabables,
d’altres l’ús de l’analogia és senzilla-
ment excepcional («La catifa» en seria
el més excels exemple, o «La merave-
llosa vida dels fòssils», que es clou amb
«dues gotes d’ambre manllevant un
somni»), i d’altres la manipulació de
l’imaginari col·lectiu es perfila, al
detall, en la fugaç caracterització d’un
personatge («El doble somni» o
«Dístic»). Uns textos que no amaguen
tampoc la crítica moral i política a la
burocràcia i els eixos administratius del
marxandatge sentimental i cultural d’a-
quest país.

És així com, a La inundació, el verb
de Susanna Rafart s’expansiona i evo-
ca un concepte que ha de redimir-nos.

Txema Martínez

El 15 de maig del 1964 Joan Fuster
escrivia a Joan Coromines: «Sempre
he pensat que cal desamortitzar la
p a rt de producció literària dels nostre s
escriptors que ha quedat oblidada en
les pàgines de diaris i revistes, avui
i n t robables per al lector mitjà.
Aquesta paperassa, sovint circ u m s t a n-
cial, ens re s e rva troballes pre c i o s e s » .
Efectivament, alguns dels millors lli-
b res que hem pogut llegir en aquests
últims anys són resultat d’aquesta
mena de desamortitzacions. Si el que
volem és fer-nos contemporània la tra-
dició, n’hi ha prou amb tre u re de les
h e m e roteques els milers de pagines
dels mestres que han fet bategar a la
p remsa el present fugisser. En una lite-
ratura com la nostra, tocada d’irre a l i-
tat, en un mig país trossejat, amb més
símbols que re f e rents, és vital fer
actuals aquests circuits d’escriptura
líquida i immediata. Evidentment tam-
bé és vital polir els caires i els re f l e x o s
d’aquells pocs textos minerals que
reclamen re l e c t u res i hores de llapis i
s o f à .

P robablement no tro b a rem en els dia-
ris els tons més transcendents de la cre-
ació literària, però ens hi estalviarem el
falset solemne de tanta escriptura amb
vocació de perd u r a r. Enmig del sorr a l
de l’anècdota de vegades cristal·litza la
reflexió o la màgia verbal que conver-
teix l’article en assaig, dietari, conte o
poema desclassificat. Això no passa
g a i re sovint: abunden els columnistes
que no escriuen per necessitat expre s s i-
va ni per fer feliços els lectors, sinó per
buscar una notorietat que els ve ampla. 

La temptació és mitificar un passat,
definitivament abolit, d’ateneus, pen-
yes, miradors i tertúlies. I deixar passar
de llarg, per a futurs exhumadors d’he-
meroteques, els bons articles coetanis
que de tant en tant ens taquen els dits
de tinta fresca. Com ara els que podem
llegir en el magnífic recull que acaba
de publicar Josep M. Fonalleras,
Itinerari recomanat (Ara Llibres), o els
impagables Tres Nadals ( Q u a d e rn s
Crema) de Quim Monzó, que van néi-
xer mig disfressats també als diaris.
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