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Rafel Bernabeu i les ombres
del turisme de masses

arallegim

Tenim mala sort i vivim en un
país molt estrany, on els po-
etes se’ns moren o són morts

de maneres brutals. Salvador
Iborra, assassinat a Barcelona fa
uns dies, als 33 anys. Anna Dodas,
brutalment morta als 23 anys a
Montpeller. Màrius Torres, Bar-
tomeu Rosselló-Pòrcel, Maria-
Mercè Marçal, Andreu Vidal, Jo-
an Salvat-Papasseit, emportats
massa joves per la malaltia. Fins i
tot Joan Maragall, Gabriel Ferra-

I després demanem que ens res-
pectin a fora, si nosaltres matei-
xos no som capaços de respectar
els morts i situar-los al pedestal
que es mereixen. I lloem per mo-
tius polítics i no acceptem la crí-
tica constructiva als presumptes
herois de l’aquí i ara.

Dodas, per exemple, es merei-
xeria una revisió de la seva obra.
Torres, Rosselló o Vidal haurien
d’abandonar les edicions petites.
Qui estima els poetes morts?✒

ter i Carles Riba van morir massa
joves... Obres i vides estroncades
per la fatalitat en un literatura que
oblida ràpidament els morts i ai-
xeca temples de paper plens de
servituds.

Fa uns anys un poeta argentí,
Daniel Samoilovich, em deia que
el que més li agradava de la litera-
tura catalana, respecte a la hispà-
nica, és el fervor per la tradició, la
necessitat de tenir una tradició.
M’ho deia tot parlant de Ferrater.

Un cas d’una altra època, un su-
pervivent de la crema nacional.
Perquè aquí els poetes molesten
quan són vius i, un cop morts i pas-
sat el primer homenatge, són do-
blement enterrats. Si no, busquin
alguna obra de Riba o de Blai Bo-
net a les seves llibreries de refe-
rència. Com a molt, si tenen sort,
trobaran un volum amb l’obra
completa –en el cas de Riba– edi-
tada fa milers d’anys que sols inte-
ressa als poetes o als estudiosos.

Cançó trista de la poesia catalana ANDREU
GOMILA

IBORRA,
DODAS,
MARÇAL,
SALVAT,
VIDAL,
ROSSELLÓ,
TORRES...

EL
PROTAGO-
NISTA DE
‘BRANKO, EL
DÀLMATA’
TÉ LA
INTENCIÓ DE
CONVERTIR
L’ILLA
CROATA DE
KORCULA EN
UNA MENA
D’EIVISSA

SOTA SOSPITA

“Branko, el Dàlmata és una novel·la
sobre la destrucció d’un paisatge fí-
sic i humà”, explica Rafel Bernabeu,
que acaba de donar a conèixer el seu
primer llibre, amb 61 anys. El debut
de Bernabeu és poc corrent no no-
més a causa de l’edat de l’escriptor
barceloní sinó perquè s’emporta els
lectors cap a la petita illa de Korcu-
la, que forma part de l’arxipèlag de
les illes dàlmates, i hi desenvolupa
l’acció, amb un personatge principal
“acostumat a viure còmodament en
la brutícia” i una galeria de secunda-
ris dibuixats amb eficàcia. L’expoli-
cia Branko arriba a Korcula l’any
1989 amb la voluntat de transfor-
mar l’Hotel Excelsior en un referent
del turisme de masses, que tot just
comença a despuntar a la costa de
Croàcia. “El primer que fa Branko és
canviar el nom de l’hotel –el rebate-
ja com a Tahití–, n’elimina els pins

perquè els clients tinguin vistes al
mar i comença a fer tractes amb una
agència alemanya”.

Bernabeu construeix una no-
vel·la divertida, àgil i fosca sobre
l’esmicolament del somni de
Branko, personatge carregat de tru-
culències, incapaç de relacionar-se
amb ningú sense fer servir la força
o les amenaces. “Branko se sent
protegit per la placa, igual que els
periodistes a l’època franquista
–diu Bernabeu–. Té la intenció de
convertir Korcula en Eivissa, però
el model turístic de l’illa és més pro-
per a Menorca. A finals de la dècada
dels 80, la costa Dàlmata era un
equivalent a la costa Brava durant
els 50. És una zona mediterrània,
amb costums semblants als nos-
tres. La diferència és que sentien la
fe catòlica amb la prudència del rè-
gim comunista”. Branko, el Dàlma-
ta (Edicions de 1984) s’endinsa en
el poti-poti cultural i religiós de la

✒✒✒✒ Jordi Nopca zona a partir dels treballadors de
l’hotel. Les tensions entre serbis,
croats, montenegrins i russos re-
corre la novel·la en segon pla: Ber-
nabeu se centra en l’exploració del
personatge principal, decadent i
llefiscós, “algú que sap que no pot
redreçar la seva vida”. “La Mediter-
rània és una zona de cosa nostra, de
joc d’influències. Branko es permet
fer un resort perquè té permisos, no
perquè hi hagi una demanda real”,
recorda Bernabeu, que durant els
més de 20 anys que s’ha dedicat a
l’empresa privada ha tingut l’opor-
tunitat de conèixer molts hotels.
“He volgut retratar la improvisació
que tot sovint m’hi he trobat, i tam-
bé aprofundir en la gent que hi tre-
balla, que en molts casos no saps
gaire bé d’on surt”. Bernabeu ha
treballat durant 15 anys en aques-
ta novel·la, amb “la tranquil·litat i la
llibertat” d’algú que mai no ha tin-
gut pressa per publicar.✒

Sílvia Alcàntara (Puig-reig,
1944) va debutar l’any 2009
amb la novel·la Olor de Colònia
(Edicions de 1984), que va res-
catar el passat industrial tèxtil
català amb unes vendes que
actualment ja superen els
50.000 exemplars. Actualment
TV3 comença a preparar-ne
una minisèrie.

MAI NO ÉS
TARD PER
PUBLICAR

PERE TORDERA

Tot i la seva vinculació amb el
món de les lletres des de molt
jove, Rosa Regàs (Barcelona,
1933) no va debutar fins a l’any
1987 amb un assaig sobre la ciu-
tat de Ginebra. L’any 1991 va
publicar la seva primera no-
vel·la. El 1994 va guanyar el pre-
mi Nadal (Azul); el 2001, el Pla-
neta (La canción de Dorotea).

Marta Cardona (Reixac, 1928)
no va publicar la seva primera
novel·la fins al 2010. Fora de
lloc (Angle) relata en clau de
ficció l’experiència autobiogrà-
fica de l’autora, que l’any 1957
va marxar a Anglaterra i va ha-
ver de lluitar per assolir l’esta-
bilitat econòmica, sentimental
i professional.
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