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En la novel·la Em 
dic Lucy Barton 
(Edicions de 1984 
/ Duomo, 2016), 
Elizabeth Strout 
dibuixava amb 
gran mestria la 

relació entre una dona i la seua ma-
re mentre la primera es refeia d’una 
apendicitis mal curada al llit d’un 
hospital de Nova York. Mare i filla 
eren originàries d’Amgash (Illinois). 
Els Barton van ser una família pobra 
que es coïa en el caldo de la misèria 
moral de l’immens rerepaís que 
s’estén entre Nova Anglaterra i Ca-
lifòrnia. Lucy no va superar mai els 
traumes d’una infantesa dissortada, 
enmig de la caixa dels trons que su-
posava la vida amb un pare trauma-

Retorn a l’infern primigeni
titzat per les vivències de la guerra 
a Europa i una mare ostatge de les 
seues pròpies rareses. En la penom-
bra de l’habitació d’hospital, mentre 
a fora pampalluguejava la ciutat que 
no dorm mai, Lucy i sa mare reviuen 
la seua penosa història i, per prime-
ra vegada, s’arbora entre elles un in-
dici de relació possible, mentre la 
primera, que s’ha refugiat en l’es-
criptura per fer front a les seues 
múltiples inseguretats, no deixa de 
fer-se una pregunta fatídica: “¿com 
ens ho hem de fer per no sentir-nos 
inferiors a ningú altre?” 

Ara, en el recull de contes Tot és 
possible, Strout reprèn la munió de 
personatges que havien brollat es-
pontàniament en la conversa ma-
ternofilial, començant per Tommy, 

d’escriptora a Nova York de sobte 
cau a plom. La ferida del passat, que 
no s’havia tancat mai, comença a 
supurar de nou. Tot un món d’infor-
tuni i malastrugança es fa present 
com el primer dia i Amgash es re-
vela un parany tan perfecte com Tu-
pelo (Mississipí), aquell altre cul del 
món on havia nascut l’any 1935 El-
vis Presley. El Rei del Rock és sovint 
citat en tots dos llibres, perquè els 
personatges s’hi senten estranya-
ment emmirallats: també Elvis pro-
cedia de la white trash, la classe bai-
xa blanca que, suara, ha portat Do-
nald Trump a la presidència dels 
Estats Units. 

Ara Lucy ja no tornarà. En carn 
pròpia, ha après definitivament la 
lliçó.✒
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el conserge de l’escola, que deixava 
que Lucy es quedara després de clas-
se per estudiar a l’escalfor dels radi-
adors. De sobte, el món d’Amgash es 
fa present en el que té d’un escena-
ri embrutidor, la trampa perfecta on 
Lucy Barton no va voler tornar més. 
Però en el relat Germana, Lucy no 
pot evitar retornar, dèsset anys des-
prés d’haver-ne fugit, al seu lloc na-
tal. Allí l’esperen els seus germans, 
Pete i Vicky. L’experiència és com-
pletament decebedora. Lucy té un 
atac de pànic mentre Vicky reme-
mora obsessivament aquella infan-
tesa desolada de tots tres, i no té més 
remei que demanar als seus ger-
mans que la porten a Chicago.  

Aquella seguretat que havia con-
quistat –precàriament– als anys 

No sempre el pes 
de la paraula poè-
tica va lligat a 
l’experiència vi-
tal de l’autor. Hi 
ha artistes de la 
poesia que han 

viscut una vida lleu, àdhuc frívola, 
sense greus complicacions, i han 
bastit tanmateix una obra interes-
sant. Però no és habitual. La profun-
ditat moral d’un poeta l’atribuïm 
sovint a la possibilitat d’adquirir sa-
viesa i endurança mitjançant l’art 
de la paraula en el seu pas per l’exis-
tència com a experiència del sofri-
ment, cosa que no l’eximeix d’haver 
viscut també la felicitat, o alguna co-
sa que s’hi assembli.  

L’empremta d’un poeta és en els 
seus versos, allí on es juga la vida, “a 
tot o res”, com deia Carles Riba, i 

Quan Déu em va fer 
no tenia cap guió

també Joan Vinyoli. La logoteràpia 
com a forma salvífica per alliberar-
se del “Sol negre de la Malenconia”, 
que evocava Gérard de Nerval, és un 
mot nou per a una pràctica ancestral 
en poesia. Nascut a Nabiac (Nova 
Gal·les del Sud) el 1938, Leslie Allan 
Murray és actualment la veu poèti-
ca més autoritzada del continent 
australià. Pertany a la colla dels po-
etes castigats per la vida, i no pas poc.  

El caçador del gos negre 
La Memòria d’una depressió i el re-
cull subsegüent de poemes ho ates-
ten de manera escruixidora. En la 
seva recerca de l’origen del mal, 
Murray es pregunta pel factor genè-
tic. Efectivament, sembla que es 
produeix una “conspiració” entre 
gens amb vulnerabilitat i factors 
d’estrès ambiental que provoquen 
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la descomposició del processament 
d’informació en circuits cerebrals 
específics: així es manifesten els 
símptomes d’un episodi depressiu 
major. La primera vegada que vaig 
sentir parlar d’aquest colós de la po-
esia mundial va ser amb motiu 
d’una publicació amb traducció de 
Gabriel Planella. També Víctor Ba-
tallé va fer-ne versions; comptat i 
debatut, no podem dir que Murray 
no hagi estat afortunat per aquests 
verals, si el comparem amb figures 
equiparables que directament no 
existeixen en català. Però ara aques-
ta sort s’ha multiplicat. D’una ban-
da, una de les editorials més exqui-
sides que hi ha actualment a Barce-
lona, Días Contados (quin paper, 
quina enquadernació, quina tipo-
grafia, quin catàleg, Déu meu!). De 
l’altra, una traducció de Jordi Nop-
ca que és tot un tour de force. Com 
que sé el que pa que s’hi dona, puc 
imaginar la tinta que ha suat el tra-
ductor, i com l’ha destil·lada! Per-
què si traduir poesia ja és sempre un 
repte quasi insalvable, anostrar 
Murray és com pujar l’Annapurna, 
amb risc, com a mínim, d’estimbar-
se. I Nopca se’n surt més que airosa-
ment. Seria massa prolix d’esmen-
tar aquí una llista d’encerts, però ci-
tem alguna troballa feliç. Convertir 
...dogchained babies on Starve Gut 
Creek en “...nadons encadenats al ri-
erol de Can Passa Gana” és una 
mostra d’enginy verbal.  

Un dels punts d’interès del vo-
lum, tant en la prosa com en el vers, 
és el fet que el poeta elabora l’expe-
riència de la malaltia en dues di-
mensions estilístiques. De fet, no és 
que s’ho proposés d’antuvi, sinó que 
un cop llegida la conferència en pú-
blic va decidir-se a aplegar els poe-
mes al voltant del “gos negre” que 
havia anat publicant al llarg dels 
anys, i d’aquí neix el llibre. L’epíleg 
que tanca el volum és tot un exerci-
ci de lucidesa i d’honestedat vital i 
una lliçó de coratge. En la poesia, la 
seva capacitat introspectiva és ma-
gistral (i potser potenciada per 
l’horror de l’experiència patològica: 
“És un jo dins d’un mateix, serè com 
la consciència, / algú que serà esbor-
rat / la teva última nit. Aquest jo en-
cara sap que més enllà / de les grans 
òperes mudes i dels efectes sense 
causa / la mort que pot ser imagina-
da no és la mort autèntica”.✒

Juan Díaz Cana-
les i Rubén Pelle-
jero segueixen ei-
xamplant l’uni-
vers de Corto 
Maltès. Després 
de revifar el per-

sonatge creat per Hugo Pratt amb 
Sota el sol de mitjanit (2015), ara, a 
Equatòria, fan viatjar l’aventurer 
solitari fins al cor d’aquella Àfrica 
sobre la qual clavaven les urpes els 
depredadors colonialistes europeus 
a principis del segle XX. Novament, 
el guió de Díaz Canales i el dibuix de 
Pellejero són fidels al caràcter del 
Corto Maltès de Pratt, sempre entre 
la pulsió romàntica i el desencís, i 
desplegat en les habituals quatre ti-
res de vinyetes per pàgina. És l’anti-
heroi condemnat a ser heroi en llui-
tes que no són exactament les seves. 
Aquesta vegada, Corto viatja de Ve-
nècia a Zanzíbar perseguint el mi-
rall del Preste Joan, una relíquia lle-
gendària. Però, com passa sovint, la 
seva aventura queda en segon terme 
quan s’entrelliga amb la d’un altre 
personatge, Ferida Schnitzer, que 
vol endinsar-se en el continent per 
recuperar les despulles del pare.  

Narrativament més precipitat 
que l’àlbum anterior, Equatòria 
funciona millor en la reflexió que en 
l’acció, sobretot en la melancòlica 
postura de Corto Maltès, amarat 
per les dificultats de satisfer els seus 
desitjos i fastiguejat i avorrit davant 
la immoralitat de la condició colo-
nialista europea.✒

Corto Maltès 
viatja al cor 
d’una Àfrica 
saquejada 
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