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Furor 
novel·lesc

L’agulla 
sobre el vinil

La pell i la princesa és un artifici. Com
a novel·la sembla voler situar-se de ple
dret dins el camp del fantasieig més
lliure. La trama argumental es desplega
a partir de l’enigma que porta a un
enigmàtic personatge anomenat Puppa
a enquadernar llibres amb pell huma-
na. De la mà del seu relat ens endin-
sem dins un moment històric molt con-
cret, decisiu per a la història d’Europa:
la cort de Bohèmia del segle XVII, els
esdeveniments que forçaren la derrota
de la Lliga Evangèlica per les forces
catòliques a la batalla de la Muntanya
Blanca (1620). Tanmateix, Alzamora
basteix la seva trama prescindint de
qualsevol referència fermament arrela-
da a les circumstàncies històriques. Tal
com afirma a l’excurs final: «no crec
que la literatura hagi de guardar cap
fidelitat envers la història». Certament,
sobre aquesta idea descansa el discurs
de la modernitat literària: la literatura
té les seves pròpies lleis, més enllà d’e-
xactituds amb realitats «verídiques»,
dogmàtiques obtuses o ideologies de
saló. Deia Oscar Wilde que només
dins l’art l’home havia pogut ésser lliu-
re. I Alzamora en aquesta novel·la farà
gala de totes les llicències que li atorga
saber que pot prescindir d’Històries, de
Versemblances: s’inventarà una cort
«irreal», la de Frederic V; ressusci-
tarà per al moment que li interessa el
ja finit rabí Judà Loew, el mític artí-
fex del Golem (i de passada
Paracels i Giordano Bruno); aixe-
carà escenaris de somni, jardins
immensos, cambres plenes d’apa-
rells admirables dins palaus tenebro-
sos… La imaginació no voldrà conèi-
xer altra cotilla que els límits dels
seus propis desvaris. Assistirem, si
acceptem aquestes regles, a un món
fantasiós, regit per la intrepidesa
dels somnis.

El lector convencional, assedegat
d’una trama ben lligada i d’un atractiu
pòsit de coneixements amb els quals
senti que tot llegint aprèn alguna cosa,
quedarà decebut. El lector exigent, que
llegeix pel gaudi estètic, per experi-
mentar amb la lectura aquelles sensa-
cions que la vida tantes vegades rega-
teja, se sentirà atordit: Alzamora
acaba alçant un enginy tumultuós, vio-
lent, lúbric i immoral, més semblant a
un esbós d’argument per una produc-
ció cinematogràfica que a una novel·la
d’aventures. Sabatini ens queda massa
lluny. Perucho no ens ha deixat rastre.
De Porcel agafarem el nervi tràgic, el
traç ràpid i viu.   

Però la solució argumental és confia-
da a una sorprenent estratagema
narrativa: fer que tots els personatges
—qui narra la història, qui escolta la
història— acabin confonent-se en una
mateixa identitat: Alzamora ja havia
usat aquest enginy a la seva primera
novel·la, L’extinció. Els personatges res-
ponen a patrons molt definits: belles
molt belles, savis molt savis, dolents
molt dolents… I un protagonista que,
enmig de tots ells, s’anirà mostrant com
un ésser a qui les circumstàncies arros-
seguen: tant al llit de la reina com al
camp de batalla. La pell i la princesa
sembla escrita en un estat de febre pro-
pens a les al·lucinacions. Un estat que
tot ho negligeix i ho arrossega.
D’aquesta manera, els hussites, els
seguidors del reformador catòlic del
segle XV Joan Hus, són transformats en
una «mítica tribu nòrdica», que espera
l’acompliment d’una profecia recollida
en un poema «de més de deu mil ver-
sos»; el rabí Judà Loew fa de conseller
a un rei protestant, a més de ser-li con-
fiades notícies «sota secret de confes-
sió»… Tot pot portar al lector culte a la
hilaritat, però Alzamora ens adverteix
que «les falsedats i manipulacions» de
la novel·la són deliberades. Sempre
podem pensar que era molt més fàcil
inventar que documentar-se.    

Alzamora, sobre l’equívoc de no
voler ser un artesà, de no voler seguir
regles sinó crear-les a cada pàgina,
acaba teixint un text efectivament
entretingut, que desprèn una divertida
brillantor llòbrega, i que engrapa a
partir de la provocació. Però ens
hagués agradat un llenguatge més
audaç i esplendorós. I un ús de la histò-
ria menys accessori o fútil. 

Melcior Comes

Un escriptor s’enriqueix no de les
coses que veu —o viu— al seu voltant,
sinó de la capacitat de transformació,
dels matisos invisibles, de l’espectre de
colors que sap captar en allò que veu i
que després decideix incorporar a la
seua escriptura. Un poeta, a més d’un
malabarista òptic, hauria d’arribar a
experimentar les reaccions químiques
que es deriven de la manipulació de
les paraules, amb una finalitat senzilla
i portentosa: dir el que tothom sap per
tal d’aconseguir el que cadascú vulga
saber, sentir, viure, imaginar.

Les cendres no és un llibre de poesia,
sinó un recull d’articles. Però la mirada
del seu autor, Txema Martínez Inglés,
és la mirada exquisida, incisiva i rica
en reflexos d’un poeta, i la manera
d’expressar-la, la que el gènere i el
mitjà periodístic reclamen, és a dir, una
dicció àgil, fresca, rotunda i molt ben
dosificada de principi a fi. Si, a més, hi
afegim que el poeta que exerceix d’ar-
ticulista tria els seus temes de comenta-
ri d’un món pròxim, quotidià, perfecta-
ment compartible, però sense renunciar
als referents artístics que l’interessen
personalment, aleshores el resultat d’a-
questa fórmula és francament atractiu:
el món del dia a dia filtrat per la mira-
da d’un poeta i l’expressió mesurada i
concisa del missatge periodístic.

Les cendres és una selecció formada
per un centenar dels articles que, entre
l’octubre del 2000 i el desembre del
2004, Txema Martínez Inglés va publi-
car setmanalment a la contraportada
del diari Segre, en una secció que,
amb tota la fortuna de la metàfora, el
lleidatà va titular «La cendra dels
dies». Metàfora que al llibre també
compta amb el suport real de la des-
cripció d’un procés físic, tangible i per-
ceptible des de tots els sentits corpo-
rals, bell i seductor fins i tot per als no
practicants: l’acte de fumar-se un havà.
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O potser el procés fou a l’inrevés, vés
a saber. L’article en qüestió es titula
«Elogi del fum», i remet en un camí cir-
cular al que inaugura el llibre, «La vida
fumada», suculent com el que li fa de
parella.

A Les cendres es poden trobar
comentaris sobre cinema (remarcable
el que dedica a Katharine Hepburn);
sobre poetes (un luxe entre paisans el
«Nit de pluja», dedicat a l’admirat
Màrius Torres); sobre records d’infante-
sa i d’adolescència (llegiu «Ajuda’l», i
feu-ho, si és possible, abocant-hi tant
de verí com l’autor ha sabut camuflar
sota un esplèndid exercici de cinisme:
una bona revenja); crítiques a guerres
llunyanes i dolors pròxims; elaboracions
suggerents sobre la ciutat —Lleida—, i
sobre un barri —Balàfia—, «El barri
dels llençols», on les teles resplendents
com en un fotograma esdevenen «lite-
ratura de protesta», missatgers «entre
el poder i la intimitat». 

Txema revisa a Les cendres el con-
cepte d’originalitat en art (atenció al
judici sobre el geni dalinià), però
també utilitza la seua columna setma-
nal per convertir persones anònimes en
personatges literaris, en descripcions a
cavall entre el retrat figuratiu i la ficció
de qui els ha volgut retribuir la dignitat,
encara que siga en un món inventat.
Aquesta llibertat d’opcions dóna peu,
fins i tot, per anar fluctuant des de la
plena elaboració literària dels anome-
nats «Contes desembrals» a articles
que posen el dit entre costella i costella
dels marginats socials. I en fi, entre
aquells que millor reflecteixen les pas-
sions de l’autor, hi ha els articles sobre
músics i sobre música, música jazz
especialment, com el titulat «Tendresa
de fons», i on molt lúcidament i en una
atmosfera lírica, Txema Martínez Inglés
fixa un dels propòsits de l’escriptura, i
de l’art, en aquest cas de l’art de viure,
indestriable —si hom presta atenció—
d’aquell espurneig incessant que es
desprèn de l’aparença tranquil·la de
les coses: «Si la vida sonés sempre com
un compacte, seria avorridament previ-
sible i perfecta. De tant en tant, sona
com un vell disc de jazz, amb la ten-
dresa de fons de les copes, les conver-
ses i la remor del local on els músics
toquen un ritme etern. (...) I en el so de
l’agulla sobre el vinil, una remor de
boira, fum d’alguna cosa que es crema
en el nostre interior».

Maria Josep Escrivà

La frontera,
una terra desconeguda

L’assaig laboriós de Simona Skrabec
palesa el gran desconeixement que
tenim de la diversitat de les cultures
de l’anomenat territori geogràfic de
l’Europa de l’Est. Quelcom que de
vegades sentim molt allunyat, o veiem
molt proper. No podem oblidar la ide-
alització que van exercir alguns dels
intel·lectuals —molt impregnats, sobre-
tot, de la cultura vienesa— com Roth, i
ara Claudio Magris, a l’hora d’oferir
una visió unitària, culturalment parlant,
de l’antic Imperi Austro-Hongarès. En
canvi, Skrabec ens ofereix una altra
visió d’unes realitats no homogènies.
Kafka plantejava una realitat difícil,
heterodoxa i dissident. Dissident i no
homogènia de la història, de la literatu-
ra i de les nacionalitats de l’anomenat
espai centre-europeu. Skrabec és cons-
cient que la presència física ocupa un
espai real important —així ho palesa al
darrer capítol. Però el seu espai físic se
situa a la frontera, no pas al centre. No
se situa a Viena o a Budapest, sinó a
Praga, Trieste o Ljublijana.

El llibre planteja l’enorme trans-
cendència que des de finals del segle
XVIII assoleix l’alemany com a llengua
de l’administració i de la cultura de
l’Imperi, des del moment del decret
d’ensenyança obligatòria que l’empe-
radriu Maria Teresa va imposar. El lli-
bre àdhuc qüestiona la imposició de
l’alemany com a llengua «total» de
l’espai geogràfic, sense deixar, però,
per exemple, de tractar els problemes
que comporten els desplaçaments
forçosos i no forçosos de la minoria
alemanya a zones de parla no ale-
manya de l’Imperi —com ara a la
mateixa Eslovènia i Txèquia.

La minoria jueva, present a totes les
terres de l’antic Imperi, és una constant
al llarg de tot el llibre. És presentada
com un cas d’heterodòxia, dissidència, i

a la vegada d’assimilació. Representen
un cas particular, en el sentit que és la
primera minoria ètnica que adopta l’a-
lemany com a llengua de cultura i comu-
nicació per tal d’assolir la seva integra-
ció en unes societats que la rebutja.
Heterodòxia perquè és un poble diferent
dintre d’aquest magma diferenciat.
Dissidència perquè se situen al marge i
la llei els condemna a la marginalitat.
L’assimilació, un desig aconseguit, però
frustrat dramàticament. Anys després
totes les comunitats jueves del centre
d’Europa seran esborrades pel nazisme. 

Kafka i Nietzsche són els dos pèndols
que guien les cites de l’inici i del final
del llibre de Skrabec. Kafka planteja la
contemporaneïtat com el cas del timo-
ner perdut dins del magma de l’oceà.
La realitat s’ha transformat en un cami-
nar sense baranes. La cita de Nietzsche
esbossa, però, un aprenentatge: per a
estimar també s’ha d’aprendre. 

Els cops de martell són la hipòtesi ini-
cial de l’assaig de l’autora eslovena.
La pell o la superfície on s’han inscrit
els esdeveniments al territori eslovè és
la intersecció formada per les pressions
d’Orient i d’Occident, de l’Est i de
l’Oest. Tot això ha configurat una inter-
secció sobre el mapa d’Europa al llarg
dels intents de dominació fracassats. 

El llibre és un recorregut heterodox
d’una realitat que de vegades a nosal-
tres ens resta lluny, com ja vam poder
observar durant el transcurs de les
darreres guerres a l’ex-Iugoslàvia. El dis-
curs d’aquest assaig se situa a la fronte-
ra que rebutja les interpretacions acríti-
ques de les terres que abans formaven
l’Imperi Austro-Hongarès. Sense deixar,
però, de tenir-ho en compte, critica a
fons la idea unificadora, fruit d’una ide-
alització abstracta. Del que es tracta és
de repensar el concepte de frontera, no
només política, sinó també física, per
als estudis culturals o històrics.

L’assaig de Skrabec se situa en la
concreció de la història. D’una història
que, malgrat posseir només una dimen-
sió temporal, no és una abstracció,
sinó que consisteix en persones de
carn i ossos. L’atzar de la lluita és un
assaig on es combinen la història i la
literatura. És l’intent per capir les diver-
ses realitats, en plural, dels anomenats
espais geogràfics i culturals de
l’Europa Central. Un espai a la fronte-
ra de l’Europa Occidental. Un espai,
però, europeu al màxim.

Adrià Chavarria

Simona Skrabec
L’atzar de la lluita
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