
M
arta Pessarrodona és 
una de les figures més 
importants de la nostra 

vida literària dels darrers quaran-
ta anys, a partir sobretot del seu 
poemari Setembre 30, prologat per 
Gabriel Ferrater, fins al més re-
cent, Animals i plantes, incloent-hi 
fites tan rellevants com Berlín Sui-
te o Homenatge a Walter Benjamin. 
Estudiosa de Virginia Woolf i del 
grup de Bloomsbury, traducto-
ra de Marguerite Duras, de Simo-
ne de Beauvoir o de Susan Son-
tag, ha publicat biografies de Ca-
terina Albert, Mercè Rodoreda, 
Montserrat Roig o Maria Aurèlia 
Capmany i ha conreat també la 
narrativa breu i la dramatúrgia. 
Es tracta, doncs, d’una personali-
tat polièdrica i fecunda tant des 
del punt de vista creatiu com des 
del vessant assagístic, una refe-
rència necessària, a més, per en-
tendre el paper decisiu de la do-
na en el rellançament de la lite-
ratura al nostre país.
 Pel que fa a Animals i plantes, 
Pessarrodona hi combina, amb 
una lucidesa colpidora i sovint 
descarnada, poemes serenament 
lírics amb punyents retrats satí-

rics. Pessarrodona ens hi parla 
acompanyada per una gossa o 
una gata o unes flors, però tam-
bé per la ferida dels absents i per 
les obres dels autors que estima: 
Gabriel Ferrater, Carles Riba, 
Pere Quart/Joan Oliver, Maragall, 
Verdaguer, però alhora Borges o 
Cernuda i també Lowell, Brow-
ning, Shakespeare, Hugo o Ka-
vafis. Entre els poemes d’Animals 
i plantes que ens parlen d’emoci-
ons essencials, vull citar aquests 
versos impressionants, que pas-
sen comptes amb la vida: «Cos-
ta anys, molts anys, massa,/ sa-
ber que també l’amor, encara 
més,/ alguna passió, pot rosegar 
l’ànima». O l’esplèndid Elogi de 
l’aranya, on sentim reflectit l’obs-
tinat esforç de construcció sot-
mès a l’imperatiu de la fragili-
tat.
 Quant als poemes més irònics 
del volum, els que dedica a la Pa-
tum acadèmica, que desitjaria «que 
el món fos/ un immens amfitea-
tre», a un oracle provincià o al po-
lític: «No era pas un bon noi: ho 
semblava». A Animals i plantes tot 
ens convoca al record i a la litera-
tura, a una memòria commogu-
da de vides, de llibres i de paisat-
ges: «Han passat anys, excessius 
com ponents;/ han passat coses, 
moltes desagradables;/ ha canvi-
at tot i, en algun lloc, dins,/ ben 
dins meu, tot és tal i com era».H
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Pessarrodona 
combina en el seu 
últim poemari tons 
lírics i satírics

deesi

cultura 9 DE FEBRER DEL 2010
55DIMARTS

–¿La relació entre l’autor de novel-
la negra i el seu personatge és es-
pecial?
–Sí. Són antiherois solitaris, que cre-
en les seves regles, lluiten amb els 
seus dimonis i tenen existència prò-
pia. En el cas de Rebus, en el primer 
llibre només era un mitjà per expli-
car una història. Vaig trigar a ado-
nar-me que volia saber més d’ell i 
compartir un llarg camí.

–Li demanen que ressusciti el seu 

La setmana BCNegra 
es va tancar amb èxit de 
públic. I recordant que no 
només la novel·la negra 
sueca mou passions.

personatge, l’inspector Rebus, vos-
tè parla d’ell com si existís... ¿No és 
incòmoda aquesta dependència?
–Un altre escriptor d’Edimburg tam-
bé va tenir problemes amb el seu per-
sonatge. Arthur Conan Doyle va ma-
tar Sherlock Holmes per escriure lli-
bres de ciència-ficció. Els lectors es 
van queixar, els editors li van oferir 
diners... i quan va tornar les seves his-
tòries ja no eren tan bones. No neces-
sito Rebus, només el faré tornar quan 
em serveixi per narrar una història. 
De fet crec que els lectors no només 
volen Rebus. El meu primer llibre 
després del seu adéu, Puertas abiertas, 
va ser número u al Regne Unit.

–El va escriure com un serial per a 
The New York Times. ¿Com va ser 
l’experiència?
–Havien de ser capítols de 2.500 pa-
raules, no gaire complicats i amb un 

bon final cada setmana. Em va resul-
tar difícil estar subjecte a aquestes li-
mitacions. Al convertir aquestes 100 
pàgines en un llibre de 300 vaig po-
der donar més complexitat als per-
sonatges i la trama.

–¿Internet acabarà exigint productes 
així, per entregues, més breus...?
–No. Jo crec precisament que els lli-
bres s’estan fent més llargs perquè la 
tecnologia ha fet més fàcil escriure 
pàgines i pàgines.

–¿Però no desborden el lector, que 
ara té menys temps per llegir i més 
distraccions?
–No. Miri Stieg Larsson. Els lectors 
volen històries en què es puguin sub-
mergir. Com més llarg és el llibre, 
més temps poden submergir-se en 
aquest món.
 
–Puertas abiertas és divertit. Té un 
aire de comèdia dels 50, ¿no?
–De les comèdies dels estudis Ealing, 
amb Alec Guinness, que m’encan-
ten. Com Oro en barras, amb aquests 
dolents amateurs que tenen proble-
mes amb bandes de veritat... També 
Un treball a Itàlia, Ocean’s Eleven... Ha-
via de ser el guió per a una pel·lícula 
amb totes les estrelles del cine esco-
ceses. El vell professor d’art havia de 
ser Sean Connery ,el milionari avor-
rit, Ewan McGregor.

–¿L’etiqueta de Tartan noir per a la 
novel·la negra escocesa li agrada?
–Me la vaig inventar jo.

–Vaja. ¿No va ser James Ellroy?
–Sempre hi ha hagut una confusió 
amb això. La vaig utilitzar per des-
criure-li els meus llibres: novel·les 
sobre crims urbans a Escòcia, influ-
enciades per la novel·la negra nord-
americana i la literatura escocesa pe-
rò no per les novel·les detectivesques 
angleses. Després em va dedicar un 
llibre: Al rei del Tartan noir. Però la idea 
va ser meva.

–¿Va dir una vegada que la seva ami-
ga J. K. Rowling estava escrivint 
novel·la negra, oi?
–Es va malinterpretar. Vaig dir que 
no m’estranyaria, perquè és una 
gran lectora de novel·la negra. De fet, 
els seus llibres, en el fons, reprodu-
eixen l’estructura de les clàssiques 
novel·les angleses de misteri. Però 
ara està escrivint una enciclopèdia 
de Harry Potter. L’última vegada que 
la vaig veure en un pub d’Edimburg 
estava dibuixant l’arbre genealògic 
d’un personatge de la sèrie. H
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«Els lectors desitgen 
submergir-se en un món»

JOAN PUIG

«Rowling és lectora 
de novel·la negra. 
Els seus llibres tenen 
l’estructura de les 
novel·les de misteri»
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El Biblioteca Breve descobreix 
el consagrat Saccomanno 

ELENA HEVIA
BARCELONA

Que gran part del jurat del premi Bi-
blioteca Breve desconegués qui és 
Guillermo Saccomanno diu molt de 
les tortuoses relacions de la litera-
tura argentina i l’espanyola. A Sac-
comanno (Buenos Aires, 1948,) que 

‘El oficinista’ serà la 
targeta de presentació
de l’escriptor argentí  

ahir va guanyar el premi organitzat 
per Seix Barral, li ha passat el ma-
teix que a Ricardo Piglia o César Ai-
ra: els seus llibres eren una absolu-
ta novetat a les llibreries espanyoles 
quan al seu país tenen consideració 
de mestres. I per alimentar l’enig-
ma, Saccomanno no va poder viatjar 
a Barcelona a defensar la seva novel-
la El oficinista perquè els metges, pre-
ocupats per la seva tensió arterial, 
li han prohibit volar. Així que per a 
l’ocasió,  va ser Rodrigo Fresán, gran 

amic del guardonat, l’encarregat 
de donar les explicacions després 
de les ditiràmbiques apreciacions 
dels membres del jurat, convençuts 
d’estar davant «un dels grans llibres 
d’aquest any» (Rosa Montero) o un 
«escriptor extraordinari» (Ricardo 
Menéndez Salmón).  
 El oficinista és una novel·la realis-
ta en un marc de desolada ciència-
ficció, en sintonia amb una cita  de 
Kafka: «A vegades es viuen soledats 
tan profundes que només admeten 

el qualificatiu de russes». En el text, 
un home gris i sense ambicions, d’es-
tirp dostoievskiana, coneixerà una 
dona que li farà replantejar-se l’exis-
tència. Una barreja de Ballard, Kaf-
ka, Philip K. Dick, Gogol i Roberto 
Arlt amb unes gotes de Blade Runner 
van ser els ingredients detectats en 
la fórmula del llibre, «estrany però 
coherent amb l’obra de Saccoman-
no», segons Fresán.    
 «És un escriptor pur, autodidacte 
i molt lector, cosa que en definitiva 
vol dir que és molt argentí», defineix 
el seu amic, que coneix Saccomanno 
des de fa dues dècades, més o menys 
quan l’autor va decidir abandonar 
la capital per instal·lar-se a Villa Ge-
sell, un balneari on irradia el seu ma-
gisteri. H 


