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“L’amor és una
grua de càrrega”,
sentencia el Ralf
entre ampolles
buides i disfres-
ses estridents. I
és que el pes que

transporta el protagonista de A l’al-
tra banda de la nit (Raig Verd, 2013)
resulta un acte de generositat im-
mens i alhora una cadena que el
manté presoner a dins de casa du-
rant cinc anys, cuidant nit i dia els
fills de la seva parella, la Sara. Ella
apareix a la vida del protagonista
acompanyada d’una preadolescent
amb problemes de bulímia, un nen
aferrat a una joguina i dues besso-

Els límits inabastables
de la paternitat

nes sordmudes que necessiten
atenció constant. Són personatges
de cristall que converteixen l’exis-
tència del Ralf en un dia a dia sen-
se horaris i regit per les necessitats
de les criatures, fins que les cir-
cumstàncies capgiren la seva rea-
litat particular.

“El Ralf viu al municipi holandès
de Venlo i trenca amb el seu aïlla-
ment una nit de Carnaval, la festivi-
tat més esperada i de més enverga-
dura de la localitat –explica l’autor,
Jan van Mersbergen–. És en aquest
moment quan arrenca A l’altra ban-
da de la nit, perquè el Carnaval
transforma la ciutat en un univers
on tothom és anònim i es troba en el

mateix estat emocional”. És el pri-
mer llibre que ens arriba de Mers-
bergen, tot i que a Holanda ja ha pu-
blicat set novel·les, algunes de les
quals s’han traduït en països com
França, Alemanya i Turquia.

A l’altra banda de la nit juga amb
la delicadesa d’uns personatges
emocionalment vulnerables per re-
flexionar sobre els límits de la pa-
ternitat i l’abast de l’amor. A cavall
entre l’eufòria col·lectiva i la tragè-
dia individual, la novel·la deambu-
la seguint les velocitats d’aquestes
dues atmosferes oposades. La des-
mesurada ingesta d’alcohol marca
el ritme frenètic de la festa, on una
munió de desconeguts amaguen les

La Fundació Ja-
cint Verdaguer, la
Societat Verda-
guer i la Càtedra
d’Estudis Litera-
ris de la Universi-
tat de Vic, acom-

panyats per professionals del camp
editorial i estudiosos de l’obra del
poeta, han sumat forces per crear
Verdaguer Edicions, que va ser pre-
sentada ahir a la Setmana del Llibre
en Català. Fins a aquest diumenge,
la fira ocupa l’avinguda de la Cate-
dral de Barcelona.

“Verdaguer ha estat i encara és
una de les figures més representati-
ves de la cultura catalana”, explica-
va Carme Torrents, presidenta de la
Fundació Verdaguer. Ramon Pi-
nyol, director de la Càtedra d’Estu-
dis de la Universitat de Vic, remar-
cava la projecció internacional de
l’autor de L’Atlàntida, al mateix
temps que recordava que “és el pri-
mer clàssic modern de la literatura
catalana”.

En paraules d’un dels estudiosos
de l’autor, Narcís Garolera –que fa
tot just un any publicava el recull
d’assajos De Verdaguer a Ferrater
(Angle)–, el poeta “va deixar de ser

Preservar i difondre el llegat de Verdaguer
la veu d’una nació, que havia assu-
mit a Canigó, per ser modern –o an-
timodern, segons com es miri–: en
llibres com Flors del Calvari i Al cel
és subjectiu, parla d’ell i de la seva
situació personal”. Hi ha una dis-
tància evident entre l’èpica de ver-
sos com “Abans que el comte mòria,
/ pugem, pugem al cim de Canigó, /
amb lo signe sagrat de la victòria /
a coronar lo front del Rosselló” i el
recolliment del tram final de la seva
obra, present en poemes com Cami-
nant, musicat per Roger Mas a Les
cançons tel·lúriques: “Mig segle fa
que pel món / vaig, camina que ca-
mina, / per escabrós viarany / vora
el gran riu de la vida. / Veig anar i
veig venir / les ones rodoladisses:/
les que vénen duen flors / i alguna
fulla marcida, / mes les ones que
se’n van / totes s’enduen ruïnes. /
De les que em vénen damunt / qui-
na vindrà per les mies?”

En paper i en format digital
Les dues línies d’edició del nou pro-
jecte són l’Obra Completa i Univers
Verdaguer. En el cas de la primera
col·lecció, es presentaran volums
amb “el text establert i anotat per
acreditats estudiosos de la Societat
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Verdaguer –tal com va recordar
Carme Torrents–. A la línia Univers
Verdaguer s’oferiran noves mirades
sobre l’autor per demostrar que en-
cara interpel·la els seus lectors”. En
totes dues col·leccions hi haurà, se-
gons Ramon Pinyol, “des de les edi-
cions didàctiques i per a un públic
general fins a les edicions erudites”.
Seran publicades en paper i en ver-
sió digital.

L’obra de Jacint Verdaguer, nas-
cut a Folgueroles l’any 1845, va ar-
rencar amb força amb llibres com
L’Atlàntida (1877) i Idil·lis i cants
místics (1879). Canigó (1886) i Pà-
tria (1888) precedeixen una segona
etapa creativa que inclou Flors del
Calvari. Llibre de consols (1895), Al
cel (1905) i Perles del ‘Llibre d’Amic
i Amat’ d’en Ramon Llull (1908). En
prosa, destaca Dietari d’un pelegrí a
Terra Santa (1888) i la col·lecció
d’articles En defensa pròpia (1895),
escrits després que li fos prohibit
celebrar missa i fer qualsevol activi-
tat sacerdotal. Jacint Verdaguer va
morir a Vallvidrera el 10 de juny del
1902, i va ser acomiadat multitudi-
nàriament a Montjuïc. La Fundació
Verdaguer farà tornar a les llibreri-
es el seu llegat literari. ✒

preocupacions sota els vestits de
Carnaval i esdevenen ells mateixos.
Amb un mig somriure a la cara, Van
Mersbergen admet que “molts lec-
tors veuen impossible sobreviure a
la quantitat de cervesa que ingereix
el protagonista”, però subratlla que
la seva intenció és “transformar un
esdeveniment local en alguna cosa
universal mitjançant la literatura”.

Enmig de la felicitat pròpia de
l’embriaguesa, el drama del Ralf
treu el cap. Disfressat de barquer, el
protagonista descobreix que ha per-
dut el rumb i s’ha quedat sense iden-
titat. A través de la disbauxa de la
festa, se submergeix lentament en
un procés de reflexió inundat de
tristesa per retrobar-se amb la se-
va consciència des de l’anonimat.
Les converses amb un grup de me-
xicans estrambòtics, un capellà ple
de saviesa i una abella esbojarrada
transporten el Ralf fins a un examen
intern que li mostra com la seva
existència va més enllà de la pare-
lla i els fills. A l’altra banda de la nit
esdevé un viatge de recerca pausat
per definir la posició d’un pare ar-
tificial en una família que no li és
pròpia, però “que li aporta tanta jo-
ia com llàgrimes als ulls”.

Van Mersbergen defuig les hero-
ïcitats i retrata el protagonista com
un home incapaç de demostrar el
seu amor si no és fent-se càrrec de
les cadenes de la Sara. La necessi-
tat d’ajudar els altres exerceix d’àn-
cora a l’autor per teixir fragments
carregats de simbolisme sobre el
procés de fer-se gran. “La història
del Ralf va sorgir quan vaig fer-me
càrrec dels meus fills durant tot el
dia i em vaig trobar en una situació
excessiva per a mi”, confessa l’autor.
D’aquells anys n’ha nascut un relat
ple de metàfores concises i silencis
intermitents que travessen la cons-
ciència humana per constatar “la
fragilitat de les persones i la posició
que cadascú ocupa a la vida”.✒
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