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Jordi  
Vira l longa 

A favor de l’enemic és un llibre on apareixen diversos personat-
ges que s’adonen, quan ja és massa tard, de la inconsistència 
de les seves vides, envoltades d’una inèrcia que ha substituït 
sense mostrar cap oposició la fermesa vital, la dignitat de la 
naturalesa humana, per la norma i la passivitat de sobreviure 
en una societat consumista que els empara: «Hi ha massa vida 
que no ho és,/ massa gent com les ciutats mirades des d’un 
avió/ mentre voles d’una a l’altra». 

Jordi Virallonga torna a explorar biografies emocionals des 
d’una moral de la resistència, establint ponts entre la dimensió 
personal i la col·lectiva d’allò que Pavese en deia l’ofici de 
viure.

(Barcelona, 1955) és poeta, assagista, traductor i antòleg. Ha 
dedicat tota la seva vida a la poesia i la docència d’aquest 
gènere literari. Doctor en Literatura, ha estat professor de la UB 
i president de l’Aula de Poesia de Barcelona. A més de poesia, 
que escriu en castellà (Incluso la muerte tarda, 2015, 47è 
Premio Internacional Hermanos Argensola) i en català (Amor 
de fet, 2015, XX Premi Màrius Torres), ha publicat alguns 
assajos (Palabras para la resistencia, 2021), així com llibres 
per a infants (Animalons, 2015) i articles de crítica literària, i 
també política i social. 

LA SORT QUE ENS HA LLIURAT  
DE SER PERFECTES [fragment]

Vam néixer a un barri on els carrers 
eren el nostre tercer cognom.
Seguíem la llei mascle, marcials, misògins, 
lleials a qualsevol injustícia que de grans, 
muts, penedits del tort sense epopeia,
ens va fer imprevisibles, 
com la desolació d’aquest lloc que va unir-nos,
com aquesta ciutat plena de cors
amb un lleu mecanisme de coratge.


