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Pere Calonge
Literatura freda, de l’estirp de la
de Kjell Askildsen, Elfriede Jeli-
nek o Peter Stamm. Literatura
sense concessions per al lirisme,
directa a l’estómac. Tan dura i ta-
llant com el propi gel. Una ma-
nera d’escriure en què les coses
s’expliquen quasi sense voler,
sense donar-hi importància; amb
una aparença, de vegades, frívo-
la. En què es diu que la vida no té
sentit amb el mateix to gris i im-
pertorbable amb què es diu que
fa dies que no ix el sol. Una lite-
ratura que, en certa forma, pot
exercir de retrat —involuntari o
no— d’una època i d’una genera-
ció: un temps caracteritzat per la
dificultat d’unes relacions huma-
nes que quasi mai passen del si-
mulacre benintencionat, en el mi-
llor dels casos; i uns individus
que viuen una vida moderna i
aparent, envoltats de suposades
comoditats, però que es mostren
totalment inhàbils de resoldre els
problemes més mínims, i espe-
cialment incapacitats per tal d’a-
tendre les demandes d’aquells
que els són a prop.

En La hora entre el perro y el
lobo, la primera novel·la de l’ale-
manya Silke Scheuermann —
que ha publicat prèviament poe-
sia i conte—, aquest sentiment
va calant de manera impercepti-
ble en el lector, fins deixar-lo tan
glaçat com la prosa amb què se
serveix. El color gris —l’omni-
presència de la pluja— i una sen-
sació constant de nostàlgia plana
sobre els personatges, éssers in-

estables que caminen a les pal-
pentes, i sobre el paisatge urbà
que els envolta. I es fa evident en
la relació entre dues germanes
que, després de molt de temps,
tornen a trobar-se. Inés, pintora,
alcohòlica, irracional, impulsiva
i autodestructiva; i la germana,
narradora en primera persona
de la història, de qui no sabem el
nom en cap moment, un tant anò-
nima també pel que fa a la seua
manera de viure, periodista, que
defuig la germana instal·lant una
barrera entre totes dues. Una ba-
rrera en què hi ha els sentiments
que s’han anat alimentant des de
la infantesa: el ressentiment, la
competència, la incomunicació.
El fet de sentir-se sempre esbo-
rrada sota l’ombra de l’èxit d’I-
nés. La fugida a Itàlia durant uns
anys, i la tornada a Frankfurt mig
d’incògnit, on aquesta la localit-
za i prova de recuperar-hi el con-
tacte. I també un cert punt de fa-
talitat que acompanya les dues
germanes.

En certa forma, la novel·la no
és sinó el relat en primera per-
sona d’aquest acostament dolo-
rós i no del tot voluntari. Del pas
del rebuig inicial de la germana
i de la imatge que té d’ella, a la
descoberta d’un món tètric en
què l’alcohol ha anat substituint
qualsevol ombra de vida autòno-
ma o de creativitat. La immersió
progressiva en aquesta realitat
que no és del color que ella ha-
via imaginat; que no és la que po-
dia esperar d’una germana que
havia sigut sempre la triomfado-
ra. La narració d’un conflicte in-
terior, el de la narradora, que es
debat entre l’admiració i la ràbia,
que no pot evitar que l’atracció
cap al forat negre que Inés re-
presenta acabe per fascinar-la i
acostar-la a ella. I un cert senti-
ment final de victòria, potser, que
tindria les arrels en la manifesta
descomposició d’Inés.

La participació en la trama de
dos homes —Kai, la parella d’I-
nés, i amb qui la germana tindrà

una furtiva trobada sexual; i Ri-
chard, company de treball de la
germana, amb qui tindrà una re-
lació també fugaç— no fa més
que reforçar la idea que qualse-
vol intent de contacte és infruc-
tuós, que el seu paper no dife-
reix massa del d’un company
circumstancial de seient a l’au-
tobús, que qualsevol sentiment
paregut a la tendresa és impos-
sible. Si amb Kai hi ha una rela-
ció estrictament sexual, de la
que manté amb Richard la na-
rradora diu: «me dio pena que el
coito de esta noche no pudiera
significar más que un compro-
miso hueco, vacío, un sustituto
endeble con el que suplir nuestra
incapacidad para encontrar las
palabras adecuadas, con el que
al menos consolarnos y poder de-
cir que ya que el amor era tan di-
fícil, nosotros al menos lo había-
mos escenificado».

L’autora evita explicar cap
comportament; així, tot i que la
novel·la està narrada des de dins
de la història per un dels perso-
natges, tot i que el flux de cons-
ciència abunda més que no —
per exemple— els diàlegs, sovint
el lector no posseeix més infor-
mació que la que tindria si esti-
gués presenciant allò que hi en-
registrés una càmera de vídeo.
No hi ha voluntat, doncs, de bas-
tir un relat psicològic, sinó més
aviat al contrari: de mostrar des
de fora un comportament sovint
absurd, que no sembla obeir a
cap pla preconcebut ni a cap idea
concreta de la realitat. Un com-
portament que en un instant pot
canviar del gos al llop als quals
al·ludeix el títol: de l’aparença
d’animal domesticat a la de fera.
La hora entre el perro y el lobo, en
definitiva, tracta de situar-se en
aquesta fràgil línia divisòria.
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Lluís Alpera
Hi ha poetes que se’n preocu-
pen moltíssim dels títols i de l’a-
bast dels seus poemaris, car vo-
len sintetitzar al màxim un o di-
versos missatges creatius a
transmetre al lector. Aquest és
el cas de Vicenç Llorca (Barce-
lona, 1965), autor de diversos
llibres de poesia premiats, so-
vint amb títols curts i bellís-
sims. Si més no, els dos da-
rrers: De les criatures més belles
(2006) i L’últim nord (2008).

V. Llorca, conegut poeta, tra-
ductor, assagista i crític literari,
ens acaba de publicar un llibre
intensament líric sobre la pater-
nitat d’adopció en uns registres
ben poc freqüents dins aquest
gènere, amb una tendresa senti-
mental i afectiva que no exclou,
ni de bon tros, algunes refle-
xions conceptuals que l’esmen-
tada paternitat li produeixen.
Amb una sorprenent i perfecta
harmonia entre un alè líric ben
senzill i, de vegades,  magistral
i unes pinzellades mínimes na-
rrativo/descriptives del riu Don
i de la província russa de Rostov,
lloc de naixença del fill adoptat:
«l’orient d’una perla».

El resultat poètic és realment
modèlic i enlluernador: «L’infant
que viu en mi ha vingut amb tu. /
No hi ha secrets. Tot és simple, com
dir / pare, blau, arbre, parc, ocell,
verd, mare…».

Ens meravellem com V. Llor-
ca potencia líricament uns mots
tan senzills, tot reforçant un som-
ni llargament desitjat que li per-
met al poeta fer el viatge per tal
de conèixer el seu fill adoptiu,
primer, i, després, retornar a
casa amb aquest «Infant regalat,
el meu últim nord». Més enllà del
viatge i l’aventura duta a bon ter-
mes —a diferència dels pati-
ments i incertses d’Ulises—,
L’últim nord destaca per una
«cosmogonia fluvial», no sols per
la gradiloqüència del Don —
«confiar en un riu tot un país /
per refer la ruta blava del som-

ni»—, sinó també per la reitera-
ció dels diversos aspectes del lí-
quid: «La collita de l’aigua», «les
mans blaves de l’aigua», «els ulls
se’n van pel mar». El poemari,
per tant, es troba amerat de sim-
bologia fluvial i aquàtica, segu-
rament enlluernat el mateix po-
eta per la terra d’origen del fill
adoptat. V. Llorca ens recorda,
d’una banda, el rus Mikhail Xó-
lokhov, autor d’El Don de plàci-
des aigües i, d’altra, el nostre Car-
les Riba en L’orient d’una perla.

Reiterem per concloure que
aquesta mena de confessió poéti-
ca dins un fet tan trascendental en
la vida d’un escriptor com el de la
paternitat a través d’una adopció
ha estat plena i bellament expre-
sada dins L’últim nord de V. Llor-
ca, sempre a l’aguait en un prò-
xim futur d’altres perles i orients.

Silke Scheuermann (Karlsruhe, 1973) explora la dificultat de les relacions huma-
nes en la seua primera novel·la, una prosa directa i sense concessions per a una his-
tòria en què la fatalitat i les obsessions marquen el retrobament de dues germanes.

Una fràgil línia divisòria

Sobre la paternitat d’adopció
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El color gris i una
constant nostàlgia
plana sobre els
personatges, éssers
inestables que
caminen a les
palpentes, i sobre el
paisatge urbà que
els envolta


