
Com Rulfo i Lowry 
Torna a les llibreries l’obra de Jorge Ibargüengoitia sobre un cas real de crims en prostíbuls

Q
uan Juan Rulfo va publi-
car Pedro Páramo el 1955 
Sota el volcà, de Malcolm 
Lowry, ja comptava amb 

vuit anys de vida. La història de la li-
teratura mexicana del segle XX no 
oblida aquestes dues estacions lite-
ràries de parada obligada, supera-
des les fronteres lingüístiques i això 
tan dubtós de delimitar i que por-
ta el nom de literatures nacionals. 
De l’economia expressiva basada 
en la contenció dels murmuris de 
Pedro Páramo al malbaratament tur-
bulent del sentit en onades encade-
nades i sense fi de Sota el volcà. Les 
dues novel·les provoquen un efec-
te de veus col·lectives imaginàries 
que s’encreuen en oripells de rea-
litat. O de com la ficció construeix 
el sentit.
 Si hi ha algun escriptor que es pu-
gui acostar a aquests dos gegants de 
la literatura del segle XX en l’acobla-
ment de veus encreuades, d’històri-
es que narren la veu d’un fantasma 
o més, vius o morts, si hi ha algú que 
és capaç de jugar amb la perspectiva 
narrativa creant un to d’aparent ob-
jectivitat –falsa, és clar– a la recerca 
d’una suposada veritat col·lectiva, si 
hi ha algú amb una vida silenciosa i 
convertida en mite a l’instant com 
van ser les de Rulfo i Lowry, aquest 
algú és Jorge Ibargüengoitia (Guana-
juato, Mèxic, 1928 – Madrid, 1983).

LA MATÈRIA PRIMERA  / En Ibargüengoi-
tia la recerca de la mexicanitat el 
porta no tant a un qüestionament 
crític de la Història quant a una 
imaginativa i constant reescriptu-
ra de les històries que poblen el pa-
ís i, abans que res, de com es narren 

aquestes històries. I és aquí on Las 
muertas, publicada originalment el 
1977 i feliçment recuperada ara, as-
soleix gran part dels seus èxits. La 
matèria primera que Ibargüengoi-

tia va voler qüestionar va ser la histò-
ria oficial de les Poquianchis: el sòr-
did cas verídic de les madrotas que, 
gràcies a la repercussió que va tenir 
el cas en les cròniques de la premsa 

de l’època, va descobrir al món bor-
dells amb prostitutes en règim d’es-
clavitud i algunes enterrades des-
prés de ser assassinades. Un pot pen-
sar en Truman Capote i el seu A sang 
freda, encara que aquí el propòsit si-
gui ocupar els buits que tenia la his-
tòria real i omplir-los amb el discurs 
ficcional d’un portentós narrador 
que constantment afirma «Podemos 
imaginar que...» o «Para describir esta in-
cógnita hay diversas versiones que apun-
tan a motivos que son como ramas que 
brotan de una misma raíz...». Ibargüen-
goitia ho aconsegueix gràcies a una 
encertada recreació literària del dis-
curs periodístic i jurídic que provo-
ca en el lector una mena de sorpresa 
que no cessa. 
 

VÍCTIMES I BOTXINS / Però no s’acaba 
aquí. Perquè a Las muertas Ibargüen-
goitia va portar a bon port l’ense-
nyament de James Joyce i de Wi-
lliam Faulkner: més decisiva que 
la història que s’explica és la ma-
nera en què es narra. Les anades i 
vingudes en la història de les ger-
manes Baladro, propietàries dels 
prostíbuls, es converteixen en in-
cessants discontinuïtats d’una nar-
ració que fuig com del dimoni de 
la linealitat clàssica fent que el lec-
tor se senti també com l’impassi-
ble narrador convertit en demiürg 
organitzador d’una calidoscòpica 
narració. La novel·la privilegia múl-
tiples discursos (els de les víctimes, 
els dels botxins, els dels testimonis, 
els dels policies) que aconsegueixen 
qüestionar els primigenis d’aque-
lla història oficial, el periodístic i 
el jurídic, per venir a dir que no-
més la ficció aconsegueix comple-
tar la realitat. I de quina manera. H 
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Llibre de la setmana. A la novel·la ‘Las muertas’, 
obra publicada originalment el 1977 i ara feliçment 
recuperada, el desaparegut escriptor mexicà Jorge 
Ibargüengoitia omple, gràcies a la ficció, els buits de 

la història oficial d’un sòrdid cas verídic ocorregut al 
seu país: el de las Poquianchis, tres germanes que 
regentaven bordells on torturaven, esclavitzaven i as-
sassinaven les prostitutes.

33 El desaparegut escriptor mexicà Jorge Ibargüengoitia.
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El Tintín de Hitler

Quan Adolf Hitler va condecorar 
Léon Degrelle, li digué: «Si tingués 
un fill m’agradaria que fos com vós». 
El mateix Degrelle, en canvi, estava 
convençut d’haver servit de model a 
Tintín. Jonathan Littell (Nova York, 
1967), mentre es documentava per 
a la redacció de la seva novel·lassa Les 
benignes, va escriure aquest comen-
tari de La campaña de Rusia, de Degre-
lle, que ara es publica: el José Anto-
nio belga que, explica Littell, «es va 
donar a conèixer sobretot abans de 

la guerra com un jove agitador vaga-
ment afí al feixisme que [...] aspirava 
a trasbalsar la classe política belga» i 
va acabar de coronel de la divisió SS 
Wallonie.
 Léon Degrelle era un orador ex-
cepcional, pujat de to, un reiter es-
capat de l’edat mitjana borgonyo-
na, d’aquell ducat de Borgonya que 
hauria volgut reconstituir en la no-
va Europa dels nazis («Hitler enca-
ra no n’havia decidit la capital, pe-
rò examinava els mèrits de Reims i 
Troyes»). Però més que un comenta-
ri sobre el llibre de Degrelle, a El sec 
i l’humit, Littell s’interessa pel llen-
guatge. «En un primer moment, vaig 

pensar de subtitular aquest text Ana-
tomia d’un discurs feixista. Perquè, en 
bona part, és d’anatomia del que par-
lo». Ai las, Littell no és ni un foren-
se, ni un historiador, ni un lingüis-
ta com Victor Klemperer. Aquest lli-
bre m’ha semblat amè, de bon llegir, 
amb moltes fotografies interessants, 
però s’hi veu massa sovint la ploma 
del novel·lista. Littell explica la cos-
mogonia de Degrelle amb deliris so-
bre el sec i l’humit, consideracions 
estranyes sobre l’ull del cul del po-
lític: «El poder desterritorialitzador 
de l’anus és massa corrosiu, i la sodo-
mia amenaça els límits d’una mane-
ra fonamental, que el feixista no po-

dria de cap de les maneres suportar. 
[... ] Si aquest és el cas, potser hauríem 
de lamentar que Degrelle no hagués 
sabut mai obrir-se a aquesta forma 
de plaer: potser l’única cosa que li 
mancava per esdevenir un ésser hu-
mà era un bon cop de cigala al cul».
 Sense jocs de paraules, podríem 
citar Cyrano de Bergerac «C’est un peu 
court, jeune homme» (Això és un poc 
curt, jove).
 Aquesta és una obra que no 
aportarà res als amants de la li-
teratura ni als especialistes de la 
història del Tercer Reich, que es-
peren més rigor a l’hora d’ana-
litzar una figura tan important. 
Però Littell s’ho ha passat bé 
amb Tintín al país dels nazis.  H 
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Jonathan Littell dedica un assaig, escrit en paral·lel a ‘Les benignes’, a 
analitzar el llenguatge del feixisme a través de la figura de Léon Degrelle
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Alguna cosa fa pudor de podrit a 
Catalunya mentre els mitjans de 
comunicació anestesien els lec-
tors amb aigua de colònia. El pe-
riodista Víctor Saura (Barcelona, 
1967) ha dedicat una bona part 
de la seva vida professional, des 
de la redacció d’El Triangle, a pas-
sejar-se per les clavegueres ca-
talanes amb un llum d’oli a la 
mà il·luminant històries condem-
nades al silenci i a la foscor in-
formativa. 
 Ara, a La Catalunya més fosca. Re-
trats d’impotència i d’impunitat, des-
prés que en molts casos el temps 
hagi donat la raó als protagonis-
tes, l’autor, amb formació acadè-
mica historiogràfica, ha volgut 
compilar (amb la complicitat dels 
afectats o de les seves famílies, pe-
rò sense renunciar al contrapunt 
i a la visió crítica dels personat-
ges) nou casos que no deixaran in-
diferent a ningú. Tres exemples: 
el de l’advocat laboralista Carlos 

Obregón, que va amenaçar el lla-
vors totpoderós Javier de la Rosa 
(l’empresari model, en paraules 
de Jordi Pujol) i va patir per això 
un tret en carn pròpia, un segrest 
i l’ostracisme del Col·legi d’Advo-
cats (que trigaria massa temps a 
reparar el greuge); el suïcidi de 
Joan Cogul a les Filipines sota la 
pressió del presumpte finança-
ment irregular d’UDC des de la 
Conselleria de Turisme de la Ge-
neralitat (impagable la carta de 
Josep Antoni Duran Lleida diri-
gida a la viuda); o l’error policial 
i judicial (sense voluntat d’esme-
na) pel qual Abdul-Ràziq Munib 
va morir a la presó i Ahmad Tom-
muhi va passar 15 anys de reclu-
sió per un delicte de violació que 
no van cometre. 
 No es tracta de casos puntuals 
i accidentals sinó d’un sistema i 
model social (no deixin de llegir 
el capítol dedicat a la Fundació 
Puigvert) que atorga impunitat 
als poderosos. 
 Encara que sembli increïble 
i es llegeixi com una novel·la ne-
gra, el que s’explica a La Catalunya 
més fosca no és ficció. Ni tampoc és 
un cant a l’èpica dels perdedors. 
És una obra higiènica, necessària 
i útil, sobre gent a la qual l’arbitra-
rietat del poder li va canviar la vida 
o sobre persones que van decidir 
elles mateixes algun dia compli-
car-se la vida i la dels seus fami-
liars denunciant la corrupció. H 
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Llum a les 
clavegueres 
catalanes 
del poder

‘La Catalunya més 
fosca’ compila nou 
casos que no deixen 
indiferent a ningú
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