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Un dels reptes
més importants
que qualsevol ho-
me ha d’afrontar
al llarg de la vida
és la relació amb
el pare. La litera-

tura, el teatre i les pel·lícules se
n’han ocupat a bastament, no cal ni
dir-ho. Una de les modalitats típi-
ques és la dels fills apàtics, incapa-
ços d’aixecar el cap i rebel·lar-se
contra l’autoritat paterna. Mentre
llegia el flamant Premi Llibreter (en
categoria de llengua estrangera) no
podia evitar pensar en el còmic de
Chris Ware, Jimmy Corrigan, el noi
més intel·ligent del món, i el seu pro-
tagonista solitari i tristíssim que,
davant la notícia de la mort del pa-
re, repassa la infància i la joventut
que no es va atrevir a viure. Si saben
de què els parlo, els passarà com a
mi: el protagonista d’aquesta no-
vel·la, el Helmer, ja només tindrà

Pujar el pare a dalt

una cara, la de forma d’ou del Jim-
my, i el paisatge de llacs gelats, prats
i planura infinita holandesa estarà
partit en quadres i quadrets com els
del còmic de Ware. O com els qua-
dres de Vermeer. Són dues obres si-
lencioses, gairebé mudes, perquè
volen explicar per què la incomuni-
cació entre les persones, i la repres-
sió dels desitjos, són al cor de la in-
felicitat.

El Helmer és fill d’un granger.
Tenia un germà bessó, el Henk, i
una mare, que ja no hi són. S’ha pas-
sat trenta-cinc anys amb el cap cot
entre vaques, ovelles i ases i, ara que
en té més de cinquanta, s’adona que
s’ha quedat sol amb un pare vell.
Com diu ell mateix: “Sóc de Frísia
Occidental, una regió als Països Bai-
xos on els grangers ploren quan es
mor una vaca, però no mouen un
múscul quan enterren les seves ma-
res”. D’això mateix tracta el llibre:
d’enterrar el pare sense moure ni un

Lucreci continua, als tres
últims llibres de De la na-
tura, l’exploració ex-

haustiva i il·luminadora del
món que va conèixer. Dedica
pàgines a la fam i la set, al mo-
viment i al son, i s’ocupa dels
paranys de la vista recordant
la falsa proximitat dels astres:
“En el mar s’esdevé que el sol
sembla als mariners eixir de
les ones, desaparèixer dins les
ones i colgar-hi la seva llum; i
és, naturalment, perquè no
veuen sinó aigua i cel; però no
creguis a la lleugera que els
sentits s’enganyin en tot”.
Considera que els somnis són
una extensió de les misèries i
ambicions del dia a dia: als ad-
vocats els toca “pledejar cau-
ses i confrontar lleis” i els que
tenen un esperit “ple de les
grans i violentes accions que
executen” es dediquen a “ex-
pugnar reis, són fets preso-
ners, es barregen en combats,
aixequen un crit com si fossin
esgorjats allí mateix”. L’anàli-
si minuciosa el convida fins i
tot a donar una versió lírica de
les pol·lucions nocturnes: “A
l’adolescent, quan la sement
comença a escampar-se pels
vasos del seu cos, el dia en què
esdevé madura dins l’organis-
me vénen a visitar-lo simula-
cres destacats de diverses per-
sones nuncis d’un rostre bell
i d’un color avinent, que com-
mouen i estimulen en ell les
parts inflades per l’abundor
de sement, fins que, com si ha-
gués realitzat l’acte, llança el
líquid a llargues onades i so-
lla el seu vestit”. ✒
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múscul. Des de la frase que obre la
narració –“He pujat el pare a dalt”–
la presència del progenitor serà com
la d’un fantasma, que hi és i no hi és
a la vegada. La veu narrativa, i el
punt de vista, són els del Helmer, i la
seqüència temporal és desordena-
da: tan aviat recorda un accident fa-
tídic de fa trenta anys com un episo-
di de fa cinc minuts. Tan aviat tenim
divuit anys i patinem sobre un llac
glaçat com en tenim cinquanta-cinc
i canviem pals de la tanca que envol-
ta les ovelles. El passat i el present
es confonen en la vida del Helmer
perquè, per a ell, encara no ha co-
mençat. Ha dut l’existència que ha-
via de dur el seu bessó, ha obeït el
pare en tot moment, i ha aguantat.
Ho ha aguantat tot sota la pluja fi-
na i persistent típica dels països del
nord, que sembla que no sigui res,
però que va calant i calant cap al
moll dels ossos, fins que ens ado-
nem que estem xops. El Helmer ho
està, de xop, i no pot més. Amaga un
secret, un enigma que no podem re-
velar sense espatllar la lectura, però
que ja avancem que no esclata de
cap manera efectista a mitja no-
vel·la, sinó que la recorre de mane-
ra subtil i subterrània, i l’esquitxa de
tant en tant, per donar una tensió
molt aconseguida a unes situacions
que, d’altra manera, potser serien
monòtones: el ritme de vida a la
granja on viu és el que és, al cap i a
la fi, i aquesta obra de Gerbrand
Bakker el sap capturar d’una mane-
ra esplèndida.

Un altre mèrit indiscutible del lli-
bre són els diàlegs: breus, gairebé la-
cònics, reprodueixen a la perfecció
la contenció d’uns personatges que
estan més acostumats a tractar amb
bèsties que amb homes i amb dones,
i que s’enfronten a la vida amb un
vocabulari limitat, que cabria a dins
d’un pot de llet. Com sempre, el mè-
rit de l’escriptor holandès és fer
veure que no en té més, de vocabu-
lari, i posar les paraules justes en el
moment adequat. A dalt tot està
tranquil és una novel·la discreta i
lenta, que deixa un pòsit de triste-
sa al cos, però que deixa lluir algun
raig d’esperança, potser de color
verd. Un encert de la nova editori-
al barcelonina Raig Verd, a qui do-
nem la benvinguda.✒
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Des que el 1986 va publicar Muje-
res de sal en una petita editori-

al peruana, el mexicà Mario Bellatin
ha disseminat una obra poderosa i
exigent a través d’editorials i països
molt diversos. Durant l’última dèca-
da l’eixamplament progressiu dels
lectors –15 traduccions– i la parti-
cipació en diverses exposicions d’art
contemporani –l’última de les quals,
la Documenta– l’han anat consoli-
dant. El libro uruguayo de los muer-
tos és un dels seus millors llibres.
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La col·lecció Blanquerna que la
Universitat de Barcelona i la

Universitat de les Illes Balears dedi-
quen a l’estudi de Ramon Llull des
de l’any 2001 arriba a la novena refe-
rència amb un assaig d’Anthony
Bonner que s’ocupa del mètode i la
forma de l’extensa obra lul·liana,
concretat en el sistema combinato-
ri i semimecànic de demostració co-
negut amb el nom d’Art. L’edició és
fabulosa. La perspectiva de Bonner,
imprescindible.
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Acompanyat pel seu gos –el Cos-
moquisso– el petit Marcià Gar-

cia es dedica a fer de detectiu inter-
galàctic a partir de l’arribada d’una
nau espacial que busca aparcament
al barri on viu. Gabriel García de Oro
i Purificación Hernández comencen
una sèrie de novel·les divertides i es-
trambòtiques en què el tàndem de
protagonistes es dedica a jugar a fet
i amagar amb extraterrestres. Mar-
cià Garcia & Cosmoquisso prometen
una estona entretinguda.
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