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Microcosmos

Glopades de riu és el primer llibre que 
publica Gemma Pellissa, una tortosina 

de 28 anys, doctora en filologia catalana 
(UB) i becària postdoctoral a la Universitat 
de Harvard. Com si volgués descansar del 
seu currículum d’estudiant sàvia i cosmo-
polita, Gemma Pellissa ha optat per 
escriure vint-i-un contes de tres o quatre 
pàgines cadascun, situats en el seu territori 
−les Terres de l’Ebre− i protagonitzats per 
personatges gairebé insignificants. Més 
interessada en el detall revelador que en 
l’escenografia.  

En el nucli argumental de tots aquests 
contes hi ha un protagonista sense relleu 
especial que executa −o li passa− un fet 
puntual. El personatge no n’és gaire 
conscient però el lector s’adonarà de la 
importància −moral, social, íntima− del 
que ha succeït. Perquè és justament aquest 
incident el que revela l’autèntica identitat 
−tendència, moralitat, actitud− del 
personatge. El caràcter escassament 
reflexiu de l’acció que se’ns narra sòbria-
ment, sense cap patetisme, subratlla el seu 
dramatisme. Impressiona.

Cada conte és autònom però el conjunt 
fa indissociables els uns dels altres. A 
vegades, perquè alguns personatges els són 
comuns i perquè els contes formen una 
deliberada estructura −veus femenines i 
masculines alternades, protagonistes 
ordenats per edats−, comparteixen la 
llengua del territori  i se situen en un 
mateix paisatge presidit per l’Ebre. Però el 
que els dóna unitat temàtica és, sobretot, el 
fet de produir-se en una mateixa −inquie-
tant− atmosfera. És un microcosmos tancat 
en què la magnitud d’un petit incident 
queda submergida en el silenci. 

 Però aquests contes comparteixen 
també una tècnica narrativa. Una tècnica 
incòmoda per al lector però, també, una 
tècnica que provoca, en qui els llegeix, una 
lectura absorbent. Ningú −cap narrador− 
valora el que ha passat i és, per tant, el 
lector el que ha d’identificar la clau del 
relat. Per una raó: cada conte ens és narrat 

des de la  perspectiva d’un personatge 
amb, és clar, totes les seves limitacions, 
obsessions, ingenuïtats o ignoràncies. 
Aquest fet  comporta que hi manquin 
algunes informacions substancials del relat 
i això desempara el lector de certeses 
fiables i l’obliga a intuir el que ha passat −a 
vegades, no hi consta explícitament−  i, 
més encara,  la importància del que ha 
passat. Hom s’adona, aleshores, que se 
l’invita a mirar un abisme del qual, però, 
no en sap amb precisió la profunditat i, per 
tant, les conseqüències. És exactament el 
contrari del que s’esdevé en les tradicionals 
novel·les del XIX amb els corresponents 
plantejament, nus i desenllaç, i, per tant, 
amb les circumstàncies, les causes i les 
conseqüències dels esdeveniments. En els 
contes de Gemma Pellissa, en canvi, el 
lector s’ha d’encarar directament amb una 
experiència a partir d’una anècdota només 
apuntada. Sense attrezzo. En cru. Experi-
ències com la de l’autoengany o de la 
malícia, de la companyia generosa o de la 
decepció, de la venjança o del  descobri-
ment de la conducta dels altres. Això és el 
que pot fer la literatura i que no pot 
comunicar una crònica, un atestat judicial 
o un informe clínic. I això excusa que 
alguns dels contes de Gemma Pellissa no 
siguin perfectes. I certament no ho són. 
Són esbossos, apunts, “glopades”, que 
contenen, però, implícitament i sintètica-
ment, tota la complexitat del que s’hi 
explica. 

D’altra banda, a vegades, el sentit del 
que llegim el descobrirem o se’ns confir-
marà en el títol del conte, després d’haver-
lo llegit, o se’ns revelarà en una imatge −un 
garrofer, les papallones atretes per la llum, 
les barquetes de canya, el riu− que 
expressa amb la plenitud de la metàfora el 
que el text suggereix.  Una imatge, tanma-
teix, que, a vegades, té una procedència 
literària −el cocodril de Jesús Moncada, 
poso per cas, o una al·lusió mitològica− 
que, amb el seu propi codi, enriqueixen el 
relat. Sàviament, com li escau a l’autora. 
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