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Després 
de la novel·la

L’emigració «ligaciana» (o gallega) a
l’Argentina i concretament a Buenos
Aires és un fet. Allà, reben col·loquial-
ment l’apel·latiu de «gallecs» tots els
qui han arribat de l’Estat espanyol a la
recerca d’una vida millor. Perquè és
aquesta la motivació inicial o l’última a
la qual s’aferren els qui decideixen
emigrar; o no? Els matisos poden ser
variats, però l’esperança de trobar la
felicitat és un dels motors d’aquest tren-
cament que, tanmateix, no està mai
exempt de dolor.

En paraules d’Abril Trigo —un sociò-
leg uruguaià que s’ha ocupat de la
qüestió migratòria en un país on gaire-
bé un terç de la població viu emigra-
da—, aquest dolor està provocat per la
incertesa que ens depara el futur en
una terra estranya i per haver deixat
enrere un espill tranquilitzador que
retornava al subjecte migratori una
imatge coneguda, lligada a un lloc
familiar i proper. En definitiva, una
qüestió d’identitat.

No ens sembla gratuït, doncs, que
un autor com Xulio Ricardo Trigo
s’ocupe d’aquest tema en la novel·la
que tenim entre mans. De tots és ben
sabut que aquest escriptor és d’origen
gallec i que tot i que va deixar la seua
terra natal ja fa anys, ens ha demostrat
el vincle afectiu que l’uneix a aquest
espai infantil i amb un aire inevitable-
ment mític, que ell anomena literària-
ment Ligácia (i que ja ha anunciat
públicament que té els dies comptats
en el seu paisatge narratiu).

Un escriptor resident al País Valencià
que és trilingüe i que decideix escriure
en la varietat del català central té mol-
tes coses a dir sobre la construcció de
les identitats. I no només pel que aca-
bem d’esmentar, sinó perquè quan lle-
gim la novel·la ens adonem que les tres
identitats principals que es dibuixen ho
fan a través de l’escriptura, de la
paraula. Fins i tot, una d’elles simple-
ment és això, una identitat literària.
Aquesta frase, expressada per Carme
Leira a l’inici de la novel·la és del tot
il·lustrativa: «Parlo de la memòria que
es fa paraula, perquè només la parau-

la ens pot transmetre la dimensió del
món [...] penso ara que l’íntima ambi-
ció de tot el que ens envolta és fer-se
paraula». 

Carme Leira és el personatge central
al voltant del qual es basteixen les
històries i prenen forma els personat-
ges que configuren el paisatge d’a-
questa novel·la, ubicada entre
Santiago de Compostel·la i Buenos
Aires, en diferents moments del passat
més recent d’ambdues ciutats.
L’arrancada de la novel·la se situa en
la presa de consciència per part de
Carme Leira del desencant vital que
arrossega des de fa anys. Una vida
familiar grisa, viscuda d’esma als
cafès de la gran ciutat de Buenos
Aires constitueix l’escenari perfecte
perquè la notícia de la mort d’Helena

Ducrós en un full parroquial que li
arriba de la llunyana Ligácia desen-
cadene, al més pur estil proustià, una
sèrie de records que ella ja havia
desat al calaix de l’oblit. I que li ser-
veixen per reviure el passat, reinter-
pretar el present i, qui sap, si fugir
d’un futur massa previsible i poc
«autèntic». 

Xulio Ricardo Trigo ens ofereix,
com ell mateix afirma, una novel·la
«complexa, que no té perquè ser
complicada». Per fer-ho s’emmiralla
en els narradors sud-americans, per-
què, segons ell, són els mestres en
l’art de «construir» novel·les que
barregen trames, veus i temps narra-
tius diferents. Després de l’oblit conté
tots aquests ingredients i per això el
lector ha de ser conscient que la
novel·la requereix un esforç inicial
gens menyspreable per accedir a l’u-
nivers narratiu que planteja.

Des del nostre punt de vista, Trigo
s’arrisca una vegada més, com
també havia fet amb una novel·la de
lladres i serenos poc convencional,
com ho fou en el seu moment La mort
salobre (1998). En aquesta ocasió,
l’autor juga d’una manera ben subtil
amb la intriga que crea al voltant de
les personalitats de Carme Leira i les
germanes Ducrós. Quins lligams s’es-
tableixen entre elles? Com arriba a
parar Carme a la mateixa ciutat que
la seua «benefactora»? Quins són els
motius del silenci entre les dues ger-
manes Ducrós? Quin final tràgic s’es-
cull per al triangle amorós que s’esta-
bleix entre la Carme, el professor i
Darío? Quins són els motius reals per
als diferents tipus d’exili que planteja
la novel·la? Les respostes subjecten
una trama que viatja en el temps i
que finalment confereix poca llumino-
sitat al personatge més significatiu de
la narració. Carme Leira no aconse-
gueix desfer-se de l’aire de tristesa i
fugacitat que acompanya la pluja
constant en la Ligácia de Després de
l’oblit.
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