
Sociologia de la violència
Rodrigo Rey Rosa desafia la història de la repressió a Guatemala amb ‘El material humano’

R
odrigo Rey Rosa (Gua-
temala, 1958) ha fet de la 
sobrietat un efecte d’es-
til amb el qual està edi-

ficant una de les trajectòries literà-
ries més notables de la literatura 
llatinoamericana. Guanyador sem-
pre en les distàncies curtes, la seva 
 literatura està als antípodes del re-
alisme màgic i de totes les literatu-
res tenyides amb la poció del bar-
roquisme més alambinat. D’aque-
lla decisió va obtenir una poètica 
despullada i precisa que va donar 
com a resultat Ningún lugar sagra-
do (1998), fins al moment el seu mi-
llor treball, un llibre compost per 
relats desconcertants i alhora ver-
tiginosos.
 Ara l’autor de Caballeriza (2006) 
desafia la història de Guatemala 
amb El material humano, que és, com 
diu la introducció, «una espècie de 
microcaos amb una relació que po-
dria servir de coda per a la singu-
lar dansa macabra del nostre últim 
 segle». Allunyin-se de la seductora 
idea de cotejar aquest llibre amb la 
història real perquè Rey Rosa s’en-
carrega de deixar molt clar que «en-
cara que no ho sembli, encara que 
no vulgui semblar-ho, aquesta és 
una obra de ficció». 

DOCUMENT DE BARBÀRIE / Per si aquesta 
advertència inicial no fos suficient, 
Rey Rosa ens recorda a l’acabar el 
 llibre i en una nota final que «alguns 
personatges van demanar ser reba-
tejats». Avalats per aquests paratex-
tos el llibre sembla proclamar l’am-
bigüitat congènita a tot document 
de cultura, que es converteix aquí, 

com volia Walter Benjamin, en do-
cument de barbàrie.
 «Como en una parábola de Kafka, 
para ingresar en el polvoriento labe-
rinto que es el Archivo de La Isla, bastó 
con pedir permiso. Dentro, cuarto oscu-
ro y húmedo tras cuarto oscuro y húme-
do, todos llenos de papeles con su páti-
na de excrementos de ratas ymurciéla-
gos; y, pululando por ahí, más de un 
centenar de héroes anónimos, uniforma-
dos con gabachas, protegidos con mas-
carillas y guantes de látex –y vigilados 
por policías, por círculos concéntricos 
de policías, policías integrantes de las 
mismas fuerzas represivas cuyos críme-
nes los archivistas investigan». És el nar-
rador el que s’expressa així, el qui va 
a la recerca dels milers de microhis-
tòries kafkianes que poblen l’arxiu 

policial al qual, de manera extra-
ordinària, té accés. És ell el que vol 
reconstruir la sanguinària història 
d’un país des del testimoni de Be-
nedicto Tun, fundador del Gabinet 
d’Identificació i alma mater de l’ar-
xiu; és ell el que va a la recerca dels 
noms que van segrestar la seva ma-
re; és ell el que construirà un dia-
ri compost de quatre llibretes i de 
cinc quaderns que resulta ser el lli-
bre que el lector té entre mans; és 
ell, i no un altre, el que ens expli-
ca la seva història, tractant d’unir 
tots els punts de vista possibles i im-
possibles. 
 Hi ha la història, sí, el que és 
 possible que passés, però Rodrigo 
Rey Rosa no para en el seu afany de 
rastrejar els fets amb les armes de 

la ficció, l’impossible capaç de pro-
porcionar llum a una foscor tan cru-
enta: «... en el Archivo yo veía un lugar 
donde las historias de los muertos esta-
ban en el aire como filamentos de un plas-
ma extraño, un lugar donde podían en-
treverse ‘espectaculares máquinas de ter-
ror’ como tramoyas que habían estado 
ocultas».
 En el rerefons d’aquest llibre, una 
secreta i laberíntica sociologia de la 
violència, una història natural de 
la destrucció que avança a pas lent  
en un text tenyit per la sang perti naç 
dels que es van transfigurar en fitxes 
policials, abatut material humà. H 
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El llibre de la setmana. En una novel·la en forma de 
diari d’apunts i notes, el guatemalenc Rodrigo Rey 
Rosa es mou entre la ficció i la realitat per mostrar la 
veritat sagnant que ha perseguit el seu país els últims 

segles. A través d’un narrador que té accés a l’ar-
xiu policial, un lloc on s’entreveuen «espectaculars 
 màquines de terror», El material humano segueix la 
pista als crims d’Estat

33 L’escriptor guatemalenc Rodrigo Rey Rosa durant una visita a Barcelona el 2006.

PERE BATLLE

Per fi el secret ja ha esclatat

Hi ha un poema de W. H. Auden que 
podria resumir tota una línia de la 
tradició narrativa britànica. Es diu 
At last the secret is out i Narcís Coma-
dira el va reescriure en català. Co-
mença així: «Per fi el secret ha escla-
tat,/ sempre passa,/ des d’antic, la 
història és ja madura per ser expli-
cada a l’amic». Sembla una descrip-
ció d’aquelles novel·les absorbents, 
de llarg recorregut, que llegim sos-
pitant que alguna cosa terrible pas-
sarà al final. Sovint el que s’hi desco-
breix és una confidència que ha em-

bruixat tota una vida, un secret de 
família o una injustícia, un trauma 
de la infància o una maldat perpe-
trada per sobreviure. Només la ma-
nera d’explicar-ho, l’artesania nar-
rativa que envolta la peripècia, allu-
nyarà la història del melodrama 
excessiu i la cursileria. Exemples re-
cents d’aquest gènere són Expiació, 
d’Ian McEwan, i dues novel·les d’au-
tors irlandesos: El mar, de John Ban-
ville, i La trobada, d’Anne Enright.
 Potser per la seva geografia, les 
dècades de pobresa, les migracions, 
els conflictes religiosos i l’estructu-
ra social, a Irlanda prolifera aques-
ta mena de literatura. Una altra bo-
na mostra n’és L’escriptura secreta, de 

Sebastian Barry (Dublín, 1955), una 
història narrada amb delicadesa i 
amb un desenllaç que és un festival 
de revelacions.
  La novel·la se situa als nostres dies, 
en un poble del nord-oest d’Irlanda, 
i remunta bona part del segle XX, 
amb totes les vicissituds polítiques 
del país. Roseanne, una dona cente-
nària, fa més de 50 anys que està in-
gressada en un hospital per a malalts 
mentals. La reducció obligada del 
nombre de pacients porta el doctor 
Grene a revisar l’historial d’aquesta 
dona, que, malgrat l’edat, continua 
molt lúcida i entenimentada. 
 La novel·la combina  els records 
que Roseanne escriu per a si –una 

escriptura secreta– i els fragments 
d’un diari en què el doctor apunta 
els seus progressos amb la pacient i 
els documents que descriuen el seu 
cas. Les expectatives i l’efecte pertor-
bador d’aquestes pàgines neixen 
del contrast entre les dues versions 
d’una mateixa vida: l’oficial, marca-
da pels prejudicis religiosos i morals, 
i l’íntima, descrita amb candor i hu-
manitat per la mateixa Roseanne. 
 Sebastian Barry escriu amb ofici 
i lirisme, amb un gust controlat per 
la metàfora i, curiosament, només 
als passatges feliços es torna una mi-
ca cançoner. Però aquests moments 
són escassos i la narració es confabu-
la per tenir-nos interessats fins al fi-
nal, que és quan els secrets surten a 
la llum. H 
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L’irlandès Sebastian Barry presenta ‘L’escriptura secreta’, una història 
d’efectes pertorbadors amb un desenllaç que és un festival de revelacions

NOVEL·LA TRADUÏDA

JORDI PUNTÍ

M’agradaria recordar-me de 
tots els «me acuerdo» d’aquest lli-
bre memorable publicat origi-
nalment l’any 1970. M’agrada-
ria definir «memorable»: són 
les memòries d’un món que es 
remescla a si mateix sense cap 
més ordre que el que estableix 
una sinapsi nerviosa o la lliu-
re associació d’idees. M’agrada-
ria felicitar Raymond Queneau 
pel seu excel·lent bon gust: en 
la millor tradició de la literatu-
ra oulipiana va escriure un re-
make copiant el títol en francès 
(Je me souviens). M’agradaria ha-
ver conegut Joe Brainard (1942-
1994). M’agradaria entendre 
com va escriure aquest opus mag-
num d’aspecte humil i juganer, 
encara que sospito que el retalla 
i enganxa de les seves obres de 
collage (la intuïció, o el reciclat-
ge de les coses viscudes) hi van 
tenir molt a veure. M’agradaria 
arrencar els fulls del llibre, po-
sar-los l’un al costat de l’altre i 
observar el megapentagrama 
resultant. M’agradaria inter-
pretar el fresc de tots aquests re-

cords com si fos una peça musi-
cal, una d’aquelles cançons de 
jukebox que sonen en el moment 
oportú, la cançó de tota una vi-
da. M’agradaria que vostè, lec-
tor, sabés que la majoria de re-
cords de Brainard són trivials, 
no tenen més importància i la 
tenen tota, perquè són l’home 
i la seva època, l’ésser i el temps 
que li ha tocat viure, el coixí i 
el cosmos, l’afaitat i el desig, 
la infància i un futur possible. 
M’agradaria tenir el do de Brai-
nard per observar, que és com es-
criure amb els ulls. M’agradaria 
que tots els finals fossin com el 
d’aquest llibre: un final que obre 
en canal els somnis, que podria 
estar a la pàgina 54 i està a l’últi-
ma. M’agradaria que tots els es-
criptors fossin tan lliures com 
Brainard. M’agradaria que tots 
els pintors fossin escriptors, i vi-
ceversa. M’agradaria que Brai-
nard pogués refer aquest testa-
ment prematur, perquè el que 
es llegeix entre línies són altres 
milers de records que van ser re-
butjats però que ara podrien re-
néixer dels espais en blanc, dels 
interlineats. M’agradaria esti-
mar tant com Brainard els objec-
tes i les imatges. M’agradaria ser 
tan impúdic com ell, tan dispo-
sat a confessar l’inconfessable, 
tan hàbil per confessar-ho com 
si fos una xafarderia, un acudit, 
una anècdota que només li ex-
plicaries a un amic o a una nò-
via. M’agradaria… i jo què sé. H 
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Joe Brainard. Traducció: Julia 
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M’agradaria

‘Me acuerdo’, de 
l’artista Joe Brainard, 
és una obra magna 
d’aspecte humil
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