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Henry H.
B a s h f o r d
(1880-1961) va
ser un emi-
nent metge
anglès que va
redactar algu-

nes publicacions científiques i
que, pel que sembla, no va come-
tre més excentritats de les previ-
sibles entre savis, tret de la d’es-
criure aquesta novel·la, que va
publicar sota pseudònim el 1924.
El llibre va gaudir d’un cert èxit
(que no és dir pas poc en una tra-
dició com la britànica, en què la
narrativa d’humor assolí un ni-
vell altíssim) i va cridar l’atenció
de lectors fervorosos, com
Anthony Burgess, que el reedita-
ren, ja mort Bashford i revelat el
secret de la seua autoria, a la dè-
cada dels 60. Llavors, el seu èxit
va ser encara més gran, i avui és
un petit clàssic del gènere.

Actualment, la novel·la es ven
com una sàtira contra la hipocre-
sia. Una sàtira ho és, sens dubte,
però crec que la d’hipocresia és
una noció massa elevada per a les
clepses dels seus protagonistes.
El llibre satiritza, més aviat, l’es-
tupidesa rampant, estreta i so-
lemne que podem observar –de
maneres potser no tan exagera-
des– en qualsevol cercle de fanà-
tics, tan intolerants amb la per-
versió dels altres com incapaços
del menor bri d’autocrítica. Al
capdavall, l’absència radical de
sentit de l’humor és el que fa que
els fanàtics siguen tan divertits,
vistos des d’una certa òptica. I és
aquesta l’òptica que el llibre
adopta de cap a cap. Augustus
Carp fa riure perquè tot el que
ens diu –la plaga d’absurditats,
malentesos i misèries que con-
formen la seua pròpia vida– ho
diu seriosament, amb el to de qui
explica una vida exemplar. Assis-
tim, doncs, a l’educació del nos-
tre heroi en les idees i maneres de
fer del pare, que, sota el recer
d’un to cristianisme purità, és un
geni de l’egoisme virtuós i de la
ignorància majestuosa. Après ai-
xò, l’August progressa adequada-
ment, malgrat tots els tràngols
amb què s’enfronta, i podem su-
posar que el seu fill viurà el ma-
teix procés pas a pas. Augustus
Carp és una sàtira lleugera, que
sovint flirteja amb el nonsense,
però dins la seua discreta ameni-
tat és implacable, perquè, com el
personatge que retrata, sosté el
seu to sense misericòrdia ni defa-
lliment. Una feliç raresa.✒

En el programa
Els matins de
TV3, el 7 de no-
vembre van en-
trevistar el poeta

Joan Margarit. Quan Ariadna Oltra,
un cop el poeta va haver recitat un
poema particularment escruixidor,
va donar per acabada l’entrevista,
s’acomiadà amablement del convi-
dat i, mirant a càmera, va dir: “Ara
passem a la realitat pura i dura”. Des
de l’altre costat de la taula va sentir-
se protestar Margarit, més o menys
en aquests termes: “Ep, que això
també ho era! [de realitat pura i du-
ra], la poesia és a, i de, tot arreu...”
La periodista, en un gest que l’ho-
nora, va saber entomar la sortida
de guió del poeta, que s’havia saltat
els protocols televisius, i li va donar
la raó, comprant-li la idea. L’anèc-
dota, que en si ja és prou sucosa, ve

Terra caduca al cel
dels cans cansats

a tomb per plantejar una qüestió
que trobem de manera descarnada
en la poesia d’Andreu Gomila: ¿la
poesia explica la realitat, és la rea-
litat, o crea una suprarealitat ima-
ginativa en la qual erigeix esteles
commemoratives o es protegeix de
l’exterior, segons sigui aquest hos-
til o desitjable?

Defugir les certituds
Andreu Gomila, que ja havia sobtat
la crítica amb Un dia a l’infern dels
que són, premi Amadeu Oller i pre-
mi Anna Dodas a la millor opera
prima del bienni, sembla acollir-se
al concepte encunyat per John Ke-
ats de capacitat negativa. La iden-
titat del poeta, fragmentada, esva-
ïda, defuig les certituds omnipo-
tents, rebutja la racionalització
dels misteris i cerca mitjançant el
llenguatge poètic el registre d’una

expressió autosuficient i perma-
nent del que constitueix, en pròpia
carn, el desfici del viure. El poema
és la via de sortida per tolerar el do-
lor i la confusió del no-saber. La
perplexitat del poeta davant del
món queda gravada (el “crit escrit”
de Joan Vinyoli) en uns quants ver-
sos depurats.

Carrer dels dies és una topogra-
fia urbana mig hiperrealista mig
al·legòrica per on transitem al·lu-
cinats sense voler mirar frontal-
ment el teló de fons negre que de-
cora l’escenari. Ja ho diu en l’epí-
graf d’Elizabeth Bishop: la topo-
grafia no mostra favorits. I en
l’altra cita –ambdues triades amb
cura–, ho rebla Stephen Spender:
viure diferent no vol dir necessà-
riament haver viscut en llocs dife-
rents. És en la ment la construcció
del mapa que ens conforma, el re-
cer que ens proporciona una salut
més amable. Després del poema
que fa d’íncipit, El mapa, on la ciu-
tat del poeta és recognoscible no-
més a mitges, perquè pot ser la
Palma real i alhora una ciutat ima-
ginària que només existeix en el
poema, veiem traçat un full de ru-
ta a la manera d’Ulisses: el port,
d’on partir –el viatge–, que és el
moviment centrífug de l’illenc que
fuig, i el(s) retorn(s), que repre-
senta el moviment centrípet de
l’illenc que retorna. Plantejat així,
el llibre és una molt personal odis-
sea contemporània amb solució de
continuïtat, perquè les interrup-
cions vitals, representades en car-
rers reals o simbòlics, són cruci-
als: donen versos que són il·lumi-
nacions, una mica a la manera de
Walter Benjamin. Hi ha una angst
que flota en l’ambient, pesant com
una llosa, i que alhora és ingràvi-
da: “Perquè al món hi ha dos reial-
mes; / el que respira i el mort; /el
que som, érem, voldríem, / no ho
esbrinarem pas mai”. El temps
existencial es deixata entre els
versos, deliberadament retallats a
cops de destral metafísica. Ens en-
vaeix una nàusea sartriana que
desemboca en un afuat nihilisme:
“Visc en el més-aquí com una
mosca”. En un trajecte de densitat
sospesada, eixamplant codis retò-
rics, el poeta tan sols pot “cantar
amb sal”.✒

Tres nits, d’Aus-
tin Wright
(1922–2003), són
dues novel·les en
una, o una no-
vel·la dins una
novel·la. Publica-

da per primera vegada el 1993, el
seu considerable atractiu rau so-
bretot en la impecable precisió
d’una estructura molt ben munta-
da, que desenvolupa en paral·lel du-
es històries en aparença indepen-
dents que, a poc a poc, amb una sub-
tilesa indolora però contaminant,
se’ns revelen plenes de fosques afi-
nitats, de reflexos enigmàtics, de
transvasaments imprevistos i de
correspondències inquietants, com
en un joc d miralls elegant i pervers.

Susan Morrow, feliçment casa-
da amb l’Arnold i acomodada ma-

El verí de la literatura
rassa de tres fills, un dia rep el ma-
nuscrit de la novel·la del seu primer
marit, Edward Sheffield. Es titula
Bèsties nocturnes i és una història
clàssicament policíaca, amb un
punt de partida brutal i pertorba-
dor, francament esplèndid, que fa
pensar en A sang freda, de Truman
Capote, i en els films més torturats
–per exemple, Funny games– de
Michael Haneke.

Bèsties nocturnes té tots els in-
gredients propis del gènere: assas-
sinats terribles, criminals despie-
tats, una investigació policial com-
plicada i un protagonista inerme da-
vant la nova vida que li imposa
l’horrorosa tragèdia que ha sofert.
El lector, però, mai té la sensació
d’estar llegint una novel·la policía-
ca a l’ús, perquè la ficció dins la fic-
ció és constantment interrompuda

per la quotidianitat, els records, els
dilemes i els pensaments de la Su-
san, a qui el llibre del seu exmarit
empeny a repensar el seu passat en
comú i a posar en dubte la presump-
ta felicitat de la seva vida actual.

Un dels mèrits d’Austin Wright
és l’endimoniada habilitat que de-
mostra a l’hora de construir una no-
vel·la en què la passió dels personat-
ges per la literatura és utilitzada per
passar comptes de la seva catàstro-
fe conjugal. Inevitablement, Tres
nits desprèn en tot moment un cert
aire d’artifici sofisticat, de malaba-
risme narratiu. No és important.
Austin Wright va més enllà de l’in-
tel·lectualisme metaliterari i del
culturalisme lúdic per oferir una
exploració implacable de les frus-
tracions, renúncies i autoenganys
de la vida.✒

La vida
d’un imbècil
contada per
ell mateix
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