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Juan Gelman
El poeta argentí rebrà avui el premi Cervantes de mans del Rei. Fondo de
Cultura Económica publica ‘Otromundo’, una antologia de tota la seva obra
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E n el dia d’avui, si volen fugir
de la cacera d’un «espero que
t’agradi» o «amb afecte» que

els dediqui un escriptor atabalat, els
proposo que es passegin per les lli-
breries i facin una mica de treball de
camp. Busquin els següents autors:
Hanif Kureishi, Abdelkhader Benali,
Driss Chraibi, Amin Maalouf, Malika
Mokaddem, Tahar ben Jelloun.

Si tenen la sort de trobar-los, facin
un cop d’ull a la classificació que els
encapçala. No els estranyi que al car-
tellet hi digui «literatura àrab» o que
estiguin al costat de les Mil i una nits
o Naguib Mafhuz. Kureishi ha escrit
sempre en anglès, Benali és un autor

que ha viscut a Holanda des dels 4
anys i escriu en holandès, Chraibi va
néixer al Marroc però sempre ha es-
crit en francès, com Maalouf, Mo-
kaddem o Ben Jelloun, que tot i néi-
xer a Beirut, Algèria o Fes, sempre
s’han expressat en la llengua de la

República. Cap d’ells no ha tingut
mai per llengua d’escriptura l’àrab,
molts ni sabrien pronunciar-ne una
sola frase, però sembla que la sonori-
tat dels seus noms no ens remet ni
al francès ni a l’anglès.

Els francesos disposen d’un terme
interessant per a aquest seguit
d’autors que tenen la mania d’es-
criure en la llengua dels que els van
colonitzar o escolaritzar/integrar en
processos d’emigració: literatura
francòfona. Una literatura escrita en
francès, però no del tot francesa.
Però és poc probable que en la seva
investigació ensopeguin amb una
definició tan curosa.

Podríem culpar els llibreters
d’aquest etiquetatge maldestre, però
ells ja prou feina tenen a fer lloc a
les lleixes per a l’indecent nombre
de novetats editorials que reben dia
a dia. De fet, això és la punta de l’ice-
berg, només un símptoma de com
ens costa percebre el diferent po-
lièdric, de com és més fàcil fer-lo per-
sonatge pla que complex i ple de
peròs. Ens sentim més segurs si els
compartiments són clars i definits.
Tot plegat només és un reflex d’una
mirada esbiaixada que no vol copsar
el matís sobre l’altre.

D
e la gentada que omple el nostre país i la
nostra cultura només n’hi ha uns quants
que se sàpiguen fer mirar, que sense fòr-
ceps facin que ens hi fixem. D’aquests, en-

cara, aquells que després de fixar-t’hi penses que
deixen enrere alguna cosa de real i diferent, ja són
una petitíssima minoria.

Biel Mesquida supera els dos criteris de discrimi-
nació enunciats: de fa anys, d’ençà potser del tren-
cament que representà L’adolescent de sal (que venia
d’obtenir el premi Prudenci Bertrana 1973) o de
l’experiment literari a quatre mans amb Quim
Monzó (Self-service, del 1977), Mesquida manté una
envejable capacitat per generar atenció acompa-
nyada d’un índex de fidelitat dels seus lectors i ad-
miradors que només s’explica si els dónes alguna
cosa més que titulars o moda o llagrimeta.

Biel Mesquida, que aquests dies proposa al seu
n o u l l i b r e , A c r o l l a m
( E m p ú r i e s ) , 9 9 i n s -
tantànies d’una Mallorca
vista al retrovisor de la
contemporaneïtat que
se’ns escapa, representa a
l’escenari de la cultureta
uns personatges prou
rars i, per això, agraïts.
Tant com imprescindi-
bles. Mesquida hi és la
Curiositat, la Militància
(estètica, ep), la Interna-
cionalitat, la Provocació,
la Disponibilitat, l’Hu-
mor...

Mesquida és un agita-
dor, i tot i que és cert que d’aquests en tenim un
grapat molt pocs com ell ho són enrolats sota les
banderes de l’entusiame i l’energia: hi ha en ell al-
guna cosa ben poc catalana que té a veure amb la
immoderació i l’entusiasme il.luminats pel corrent
continu del talent i alçats damunt de la sòlida faça-
na d’una llengua de mina, real, trenada. Això con-
tenen els seus llibres, però això transmet també la
seva persona. I és per això que voldríem veure’l in-
filtrat al discurs de tants col.legues vençuts abans
que neixi la llum del dia pel desànim, la insignifi-
cança i l’avorriment. La trobada amb en Biel o amb
algun dels seus textos deixa empremta. El mateix
voldríem per a la literatura catalana en general:
que rimés amb vida, més que amb pansida. Que en-
cara que soni igual, tots sabem que són coses bas-
tant diferents.

«P
erò la veu d’aquest viudo de la
seva pàtria, aquest orfe del seu
fill, aquest solo dels seus com-
panys segueix bategant per so-

bre les pàgines com una indeclinable alena-
da de dolor calcinant, de tendresa i de sole-
dat i de tristesa, repetint-se, balbucejant a
vegades, consumant, altres, versos de be-
llesa suma, omplint de si línies d’altres,
coses del tango, perdent el respecte a
la sintaxi, a les concordances, a les
desinències, al que sigui, perquè
els versos diguin el que volen
dir». Així defineix el tarannà de
la poesia de Juan Gelman (Bue-
nos Aires, 1930) la poeta uru-
guaiana Idea Vilariño. I és que l’es-
criptor argentí, orfe de fill, nora i néta,
que la dictadura de Videla li va robar, i es-
tellat per sempre a foc lent per un dolor
interminable, és un poeta essencial de
la segona meitat del segle XX i fla-
mant premi Cervantes 2007.

Gelman és l’únic argentí de la
seva família. El seu pare era un
obrer ferroviari ucraïnès, revo-
lucionari i culte; la seva ma-
re, estudiant de medicina a
Odessa. Va aprendre a llegir
als tres anys i va saber que vo-
lia ser poeta quan als set el seu
germà li recitava poemes d’Alek-
sandr Puixkin en un rus que no
entenia. Va distingir llavors que el
secret de la poesia estava en el ritme i
en la música. Es va enamorar dels ge-
nolls bruts de la seva veïna, a la qual
enviava poemes del poeta argentí Al-
mafuerte. La cosa no va resultar i va ha-
ver d’escriure els seus. Ni així la va po-
der enamorar. «D’aquest desdeny i de ser
seguidor d’Atlanta, em va quedar la tris-
tesa per a tota la vida». Durant la seva
infància al barri porteny de Villa Crespo,
Gelman junta el paper platejat de les xoco-
latines per construir bales i encendre així
la seva ànima revolucionària.

La vocació definitiva li va sobrevenir
quan als 12 anys va llegir Humillados y ofendi-

dos, de Fiódor Dostoievski. Va créixer amb
la ràdio i el tango, que es va convertir en
«un company món». D’aquesta època daten
les seves lectures d’Oliverio Girondo, Raúl
González Tuñón, els clàssics espanyols, poe-
tes anglesos i francesos i el seu mestre, el
César Vallejo de Trilce. Va començar estudis

de química, però va
resoldre abando-
nar-los a la recerca
de l’alquímia de
l e s p a r a u l e s .
Aquesta serà una
constant en la
poesia de Gel-
man: transmu-

tar les paraules i
la sintaxi corrents

en or viu fet música.
A l g u n s e n d i u e n

agramaticalitat.
Mil itant de

les Joventuts Co-
munistes argenti-
n e s v a c r é i x e r

políticament a l’in-

gressar en el partit comunista del qual va
desertar amb la ferma convicció d’adherir-
se a un grup guevarista: la guerrilla dels
Montoneros. Però d’aquí també se’n va anar
acumulant sentències de mort: la de la tri-
ple A (Aliança Anticomunista Argentina) i
la dels Montoneros.

En una de les seves columnes del diari
Página 12 va narrar el drama que li va es-
quinçar el cor i va partir en dos la seva poe-
sia: la desaparició del fill i de la nora encin-
ta de vuit mesos, segrestats pels militars ar-
gentins: «Van trobar les restes del meu fill i
això em va donar consol perquè va ser res-
catat de la nit i la boira militar i tornat a la
cultura. Conec el seu trànsit fins al camp de
concentració d’on el van treure per assassi-
nar-lo, però ignoro la seva sort durant els 15
dies que van passar entre el seu trasllat i la
seva aparició el 14 d’octubre de 1976 en un
tambor de greix de 200 litres, ple de sorra i
ciment, que van llançar al canal de San Fer-
nando. Encara em pregunto què va patir
aquests dies, en blanc per a mi». El 2000 va
trobar la néta robada i va poder cicatritzar

una mica la ferida delirant. «Cal
enfonsar les paraules en la reali-

tat fins a fer-les delirar com
ella», ha dit l’autor de Gotán

(1962) –anagrama de tango–, i
un dels seus millors llibres.
Gelman és un poeta de sintaxi

conversada i irònic que escriu de nit
i a màquina versos com aquests: «me

gusta cuando saludás con tu sombrero verde en
la mitad/ del sol/ y/ detrás del sol/ más arriba/
hacés flamear la bandera nacional/ de nuestros
amores imposibles».

Si bé Oficio ardiente (2005) recopila tota la
seva poesia, Fondo de Cultura Económica
treu ara al carrer l’antologia Otromundo. Pro-
logada per Carlos Monsiváis i preparada pel
poeta mexicà Eduardo Hurtado, recull poe-
mes de tots els seus llibres publicats, des del
1956 fins a l’últim, Mundar (Visor, 2007). En-
cara que la seva poesia és un lloc desolat de
dolor, nostàlgia i memòria perduda, «lo lin-
do es saber que uno puede cantar pío-pío/ en las
más raras circunstancias».


