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Ja des de la pri-
mera estrofa de 
Dèmens, Màrius 
Sampere (Barce-
lona, 1928) ens 
inicia en el seu 
univers pitagòric 

(“arreu és el punt isolat / i la seva 
rodona”), que és el nostre, que és 
el de tots.  

Cal tenir el poder de la vidència 
poètica per expressar-ho amb 
aquesta precisió i bellesa, i cal haver 
assumit amb coratge absolut i in-
conscient saviesa l’experiència de 
l’escriptura com a mètode (camí) de 
coneixement per cisellar el llen-
guatge que va esdevenint-se com 
una creació miraculosa. En tot el 
procés que dona com a resultat 
aquest esclat no sabria dir quina 
munió de forces sumades hi inter-
venen (voluntat, providència, ta-
lent, màgia, destí, caràcter?). Totes 
elles, i més. Sampere sembla parlar 
al dictat d’una força superior, i a 
mesura que ha anat fent camí, ha 
anat afinant més l’oïda, agusant la 
ploma, i transportant al paper, com 
un torsimany druídic, tot allò que, 

L’u meravellós de Màrius Sampere
nítidament, la Veu li transmet amb 
aplom i etèria gràcia.  

Un mapa metafòric profús 
En el seu mapa metafòric profús 
sembla que hi cap tot, però no és ai-
xí. La lògica que mena aquest dis-
curs no és, certament, l’aristotèlica, 
però és lògica al capdavall, tot i que 
el mot no fa del tot justícia. De vega-
des s’hi infiltren modismes de l’avi-
or (“arribats de la lluna en un cove 
/ amb sabata i espardenya, tal com 
volia / la bruixa del bosc...”), i, de 
sobte, absent, deixa anar una sen-
tència lapidària: “I la demència / 
formulà la realitat...” En altres mo-
ments ja no és que torci el coll a la 
retòrica sinó que directament ma-
sega la sintaxi i s’hi rabeja: “...el groc 
és el participi imperfecte / i s’hi con-
juga com si res / ni mai ni cap cosa 
afegida”. I quan diu: “Dèmens i dè-
mens, o bé / no vol dir res, o bé / su-
rar / en confusió, o bé embolica / 
que fa fort”, és el desproveït de raó 
(dèmens amb d i amb D) que potser 
no vol dir res (no té la voluntat de dir 
cap cosa), o bé el mot no té significat 
(l’ambivalència fosa en l’ambigüi-

és a l’aigüera...”, la dreta de l’Eixam-
ple, la panxa del bou, les bruixes es 
pentinen... Sampere ha tornat al 
principi de la Creació per forjar-se 
un llenguatge poètic a mida, troba-
dor contemporani que s’ha constru-
ït la lira pròpia. Quan ha d’abordar 
l’Eros, ens adonem que en això es re-

vela mortal, i es resigna a la 
consciència de la tempo-

ralitat que marca com 
un estigma aquest po-
tent motor: “Vindria, 
el temps, / si la de-
mència no posseís / 
les esferes humides?” 

Cosins en la tradició 
poètica? Podríem anar a 

parar al César Vallejo de 
Trilce, però és una reminis-

cència com una altra. Sampere colla 
fins a l’extenuació el seu discurs per 
donar suc teològic, metafísic, quàn-
tic (totes les seves intuïcions abasten 
els misteris i els descobriments de 
què som protagonistes) i alhora juga 
amb el dia a dia, amb la microscòpia 
moral que duu incorporada a la se-
va mirada, i que li permet caçar al vol 
tota mena de fenòmens.✒
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tat), “sura en confusió” (perfecta 
imatge del periple vital de l’espècie), 
o bé –i aquí tenim de nou un modis-
me de la llengua– “embolica que fa 
fort”. La fortitud que dona l’embo-
licar, és la força de l’embalum, de la 
confusió, de la realitat intricada i 
complicada que bastim (o que ja ho 
és en si). Aquest és el pinyol 
del tema (com ho era per al 
poeta Wallace Stevens): 
la realitat i la imagina-
ció. Allò que és (i/o no 
és) i allò que percebem 
i construïm.  

En Sampere hi ha, 
endemés, una obsessió 
per esgarrapar l’inefable, 
per fer-lo paraula, per ex-
pressar-lo, és a dir, prémer-lo 
enfora. I en un poema màxim, com 
és Això, allò (p. 17) hi tracta el pro-
blema de l’existència, un altre dels 
seus temes preferits (“hi ha tantes 
coses per acabar que mai no és d’ho-
ra ni tard”). Se succeeixen els modis-
mes de l’avior, amanint la descripció 
sorprenent i inesgotable d’aquesta 
“...realitat a mida”. Hi trobem “el ter-
rat de can pistraus on el més calent 

Havia de ser 
l’atemptat defini-
tiu de l’IRA, el 
que posaria de ge-
nolls el govern 
britànic i l’obliga-
ria a negociar un 

alto el foc de cara a una imminent 
reunificació d’Irlanda. Era el 12 
d’octubre del 1984. El Partit Con-
servador, amb la primera ministra 
Margaret Thatcher i tots els mem-
bres del seu gabinet, celebrava la se-
va convenció anual a l’Hotel Grand 
de Brighton, una ciutat mitjana de 
la costa sud d’Anglaterra. Va ser 
prop de les tres de la matinada quan 
una bomba, col·locada un mes abans 
en una de les habitacions de l’hotel, 

La vida com a artefacte explosiu
va explotar. Tot i que tant la That-
cher com la plana major del seu go-
vern en van sortir il·lesos, el brutal 
atemptat va causar la mort de cinc 
persones i en va ferir de gravetat 
una trentena més. 

El gran salt, la tercera novel·la de 
l’escriptor i editor britànic Jonathan 
Lee (1981), traduïda al català amb la 
destresa i la consistència habituals 
per Ferran Ràfols Gesa, conta la his-
tòria de tres personatges –ficticis– 
que, per culpa de l’atemptat, veuran 
la seva vida trastocada per sempre 
més. La peculiaritat és que Lee foca-
litza gairebé tota l’atenció en les set-
manes prèvies a l’atemptat. Aquesta 
opció converteix la novel·la en un 
tens i inquietant compte enrere de 
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quasi cinc-centes pàgines, però al 
mateix temps fa que en molts pas-
satges el terrorisme i els seus deri-
vats siguin absents, i que els conflic-
tes, ambicions, neguits, il·lusions i 
desesperances que puntegen les vi-
des de la majoria de personatges si-
guin els propis d’una persona més o 
menys ordinària en un context de 
relativa normalitat. 

Aquest és el cas de dos dels tres 
protagonistes principals. D’una ban-
da, tenim en Moose, el director gene-
ral substitut de l’hotel, que veu la 
convenció conservadora com una 
oportunitat per lluir-se davant dels 
seus superiors i aconseguir l’ascens 
que tant cobeja; de l’altra banda, te-
nim la seva filla adolescent, la Freya, 

que amb 18 anys ha de decidir com 
encarar el futur però que mentre mi-
ra d’aclarir-se treballa de recepcio-
nista a l’hotel. Si no fos perquè sabem 
què passarà, tant la peripècia d’en 
Moose –l’home de mitjana edat que 
de jove era un magnífic saltador de 
trampolí i que d’adult no para de cau-
re en picat i estavellar-se contra la vi-
da– com la peripècia de la Freya 
–l’adolescent sensible, llesta i inse-
gura que no troba el seu lloc al món– 
serien força convencionals. Diferent 
és el cas del tercer protagonista, en 
Dan, de Belfast, el jove artificier de 
l’IRA que col·loca la bomba. En els 
capítols focalitzats en ell, el conflic-
te de l’Ulster i la violència sectària 
d’un bàndol i de l’altre hi són òbvia-
ment presents, però també aquí l’au-
tor opta per centrar-se en la quoti-
dianitat i la intimitat moral d’en Dan 
més que no pas en el vessant polític 
dels seus actes. 

Una novel·la molt notable 
Si emfatitzo el fet que Jonathan Lee, 
a pesar de les aparences, no ha escrit 
ben bé una novel·la sobre l’IRA, ni 
sobre el conflicte nord-irlandès, és 
només perquè el lector sàpiga què 
pot esperar de la novel·la, no per 
apuntar res de negatiu sobre la se-
va vàlua literària. Al contrari. De 
prosa fornida i elegant, plena de di-
àlegs convincents i frescos, El gran 
salt és una novel·la molt notable, 
que té clar el que vol: mostrar d’una 
manera càlida i detallista la preuada 
normalitat que en un segon pot que-
dar feta miques per una tragèdia, i 
això val tant per als que la pateixen 
com per als que la infligeixen. A més, 
Lee té una de les grans virtuts que 
pot tenir un novel·lista: la capacitat 
de construir, amb aparent facilitat 
i en sorprenent abundància, frases 
que vehiculen informació narrati-
va alhora que enriqueixen la idea 
que el lector té del món interior dels 
personatges. L’ús que fa de l’estil in-
directe lliure és, en aquest sentit, un 
prodigi de delicadesa i potència.✒

Una imatge de l’Hotel Grand de Brighton després de l’atemptat de l’IRA el 1984. WIKIPEDIA


