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Hi ha una estra-
nya tirada, en l’ac-
tualitat, a parlar 
de com es fan els 
llibres dintre dels 
propis llibres, de 
narrar, fins i tot, el 

fracàs del propi projecte: va ser el cas 
de Soldados de Salamina, de Javier 
Cercas, que de prevista biografia de 
Rafael Sánchez Mazas es va conver-
tir en la recerca d’un heroi, atès, pot-
ser, que Sánchez Mazas no resultava 
un personatge prou atractiu: al final 
el llibre que en va sortir és el més re-
eixit de l’autor i el de més èxit. Si del 
cas de Cercas no se’n podria dir no-
vel·la de no-ficció, en el gènere que 
inaugurà Truman Capote amb A 
sang freda, en certa manera les dar-
reres obres d’Emmanuel Carrère sí 
que han seguit aquest viarany, des de 
L’adversari, sobre la vida de l’assas-
sí Jean-Claude Romand, a Limónov, 
sobre el poeta i peculiar personatge 
rus. En el cas del llibre que ara ens 
presenta Anagrama, El Regne, no es 

El regne d’Emmanuel 
Carrère sí que és 
d’aquest món

A ‘EL REGNE’ 
EMMANUEL 
CARRÈRE ES 
PROPOSA SEGUIR 
EL RECORREGUT 
DELS APÒSTOLS 
PAU I LLUC PER 
REFLEXIONAR 
SOBRE ELS INICIS 
DEL CRISTIANISME 
I RECORDAR ELS 
ANYS EN QUÈ ELL 
MATEIX VA SEGUIR 
LA RELIGIÓ 
CATÒLICA 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL tracta tant d’una novel·la de no-fic-
ció com d’una barreja d’indagació 
sobre els Evangelis –seguint sobre-
tot el recorregut de Pau i Lluc– i 
d’una visió del cristianisme durant 
el seu primer segle d’existència; 
d’evocació de la conversió religiosa 
de Carrère la tardor del 1990, fruit 
d’una profunda crisi existencial, en 
vida paral·lela ni més ni menys que a 
Philip K. Dick (de qui escriuria una 
biografia); dels molts anys dedicats 
a estudiar el fenomen religiós; i de 
les pròpies circumstàncies perso-
nals durant l’escriptura del llibre. 
Poden semblar massa coses, i en la 
meva opinió el llibre té un gruix ex-
cessiu, però el que m’ha cridat més 
l’atenció és l’interès que té a parlar 
de les “costures” de l’obra, com per 
justificar l’estructura que ha bastit 
per a ella. En cert moment, fa una es-
tranya digressió: parlant de Margue-
rite Yourcenar, cita unes paraules 
d’ella referides a les seves regles del 
joc narratives: “Prohibir-se les om-
bres projectades; no permetre que el 
baf d’un alè s’estengui sobre l’argent 
viu; agafar només el més durador, el 
més essencial que tenim a dins, en 
les emocions dels sentits i les opera-
cions de l’esperit”. Són paraules que 
ha repetit Juan Marsé: que no es ve-
gin les costures de l’obra. La idea de 
Carrère és la contrària: “Jo crec que 
l’ombra projectada sempre es veurà, 
que sempre es veuran els trucs per 
mitjà dels quals se la intenta esbor-
rar, i que per tant més val acceptar-
la i posar-la en escena”. Que és com 
dir: s’ha acabat la narrativa com a 
pacte tàcit entre lector i autor, se-
gons el qual el primer acceptarà la 
mentida de la ficció sempre que l’au-
tor li posi al davant una pastanaga 
prou atractiva –en forma de versem-
blança i emoció– per seguir-lo. 

I és una llàstima que Carrère no 
hagi prescindit de tots els accessoris 
que acompanyen el llibre, perquè te-
nia un relat prou interessant, és algú 
que ha reflexionat molt sobre el te-
ma, i és un bon escriptor, tot i que no 
se li pugui demanar emoció ni ten-
sió, ja que ell mateix hi renuncia amb 
el seu mètode compositiu. El Regne 
no té res a veure amb aproximacions 
agosarades a Jesús, com les de Nikos 
Kazantzakis a La darrera temptació 
de Crist o la de Leonid Andrèiev a 
Llàtzer, precisament perquè la seva 
motivació no és l’emoció del lector, 
no és crear un artefacte narratiu que 
ens introdueixi a l’època i als inicis 
del cristianisme, sinó, de vegades, un 
rebuig al consell que li va donar la 
Jacqueline, la seva padrina creient, 
“Prova de no ser massa intel·ligent”, 
cosa que resulta massa difícil per a 
Carrère, potser perquè disposa de 
tant de material i ha pensat tant en 
el tema que no pot evitar situar-se 
pel damunt del conflicte creure / no 
creure, potser guiat també per la 
idea de no voler condemnar la reli-
gió des de la perspectiva del raciona-
lisme fonamentalista.  

Acompanyem els apòstols per les 
seves peregrinacions, intentem 
comprendre l’època i submergir-
nos-hi, esbrinar les subtileses del 
misteri cristià, d’aquest orador 
enigmàtic entre els enigmàtics que 
és Jesús, i que així volen presentar 
els seus deixebles, però l’abundosa 
prosa de Carrère no ens deixa. En 
tot moment, Jesús i els seus deixe-
bles ens resulten aliens, no compar-
tim –insisteixo– l’emoció de creu-
re en una religió que pràcticament 
encara no existeix i que ells estan in-
ventant, i ens perdem en un magma 
d’informació i cites, totes elles, ai-
xò sí, força interessants.✒
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Aquest títol és el 
que va dir d’ell ma-
teix Màrius Sam-
pere a Pandemòni-
um o la dansa del si 
mateix, un recull 
de textos en prosa 

publicats per Lleonard Muntaner 
l’any 2008. I ara sembla que arriba al 
zenit. Un cop llegit de cap a cap aquest 
L’esfera insomne, i retornant a mots 
paratextuals del mateix poeta, ens po-
dríem autoadministrar la instrucció 
que ell mateix dóna al final d’un po-
emet que fa d’epígraf al llibre Jerar-
quies, que va guanyar el Premi Inter-
nacional de Poesia Laureà Mela 
2003: “I no pregunteu què he dit. Pre-
gunteu-vos què heu entès”. I, de fet, 
potser no es tracta tant d’entendre, en 
el sentit de copsar, de percebre de ma-

Un petit monstre autosuficient 
nera intel·ligent, allò que llegim, sinó 
de sentir-ho, d’experimentar el poe-
ma, de tenir-ne una consciència ober-
ta, apta, que permeti perdre’s i trobar-
se en el discurs samperià, sense cap 
prejudici. Cal reconèixer, sabent 
quins són els hàbits lectors de la po-
blació, que no és fàcil. Però la lògica 
delirant que imposa el poeta acaba 
fent-se’ns diàfana. I per això 
és tan important que els 
editors, els labreuencs 
Ester Andorrà i Marc 
Romera i la sagaç Mi-
reia Vidal-Conte, que 
també hi fa un Pròleg 
esfèric, hagin inclòs en 
l’edició un compacte 
d’àudio amb la veu del 
poeta, que, de fet, no reci-
ta tot el llibre, sinó seccions 

Sampere recitant és una experiència 
en si mateixa. I regraciem l’encert 
d’haver-ho pensat així. En el llibre, 
d’una manera molt seva –com no pot 
ser altrament–, hi trobem l’epígon del 
poeta i gran visionari William Blake, 
que és un Sampere en estat pur i de 
gràcia.  

El text que els editors de LaBreu 
han volgut posar a la solapa és tremen-
dament eloqüent: “...la certesa d’un fi-
nal de camí esdevé desmesurada refle-
xió i deliri líric que esclata en un dels 
llibres més brutals, més definitius i 
contundents de la literatura mundial 
dels nostres temps”. L’escriptura ora-
cular de Màrius Sampere transforma 
la metafísica en pura física i fa de la se-
va desbordant sensualitat gramatical 
i filosòfica un Kama Sutra poètic.  
Insuperable. ✒

L’ESFERA 
INSOMNE 
MÀRIUS SAMPERE 
LABREU EDICIONS 
PRÒLEG DE MIREIA 
VIDAL-CONTE 
98 PÀG. / 13 € 

VÍCTOR 
OBIOLS

triades per ell. Això contribueix a 
completar la nostra lectura visual in-
tel·lectiva amb una audició igualment 
intel·lectiva, però alhora sensitiva.  

L’aire significant de la poesia 
Ja ho vaig dir un cop en ocasió d’una 
ressenya sobre La nosa de Marc Ro-

mera: presenciar l’autor recitant el 
llibre va il·luminar-ne la in-

terpretació. Això és un fet 
que no ha de sorpren-

dre ningú; és una evi-
dència. La poesia és, 
abans que cap altra 
cosa, una veu encar-
nada, un so articulat, 

una emissió d’aire 
significant. Acompa-

nyar la lectura visual 
dels poemes del CD de 


