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El mar és un 
d’aquests llibres 
que, quan el lle-
geixes per prime-
ra vegada, deixa 
en el teu ànim 
una marca ines-

borrable. La publicació d’una nova 
edició d’aquest clàssic modern de 
Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997) 
propicia una relectura pausada i sa-
borosa. En aquesta operació de re-
lectura, les pàgines que ens havien 
commogut quan érem més joves 
tornen a imprimir-se en algun plec 
de la nostra ànima, però la figura re-
sultant ja no és la mateixa. El liris-
me metafísic, la sensualitat malal-
tissa que m’havien sorprès fa tants 
anys retornen i Manuel Tur torna 

Una pau com un oli brut
a matar Andreu Ramallo i després 
se suïcida a la banyera, davant el mi-
rall (tot sempre davant un mirall), 
mentre recorda la primera vegada 
que va fumar, a la vora del mar. 

La nova edició de Club Editor in-
clou nou capítols inèdits procedents 
del mecanoscrit enviat a la censura i 
un aclaridor epíleg de Xavier Pla en 
què aquest estudiós infatigable pre-
cisa com El mar és un precursor del 
textualisme i també és la menys obs-
cura –i la més bella, afegiria jo– de 
les novel·les de Blai Bonet. Pasolini, 
Antonioni, Camus: els noms més 
brillants de la cultura europea de 
l’època conflueixen en una història 
que transcorre en un sanatori de tu-
berculosos. Thomas Mann, Salvat-
Papasseit, Màrius Torres: la tuber-

em sentiu a mi quan el tedi vos devo-
ra. Sentiu la vostra netedat. Experi-
mentau el centre pur de la vostra in-
nocència submergida dins una pau 
com un oli brut”; “Quan un està sol 
estima les coses. Perquè les coses te-
nen una claror que no depèn del sol 
i que és com la claredat dels camins 
que menen a un poble, a un alzinar, 
anc que cap viatger no vagi al poble 
ni a l’alzinar”. 

Agustí Villaronga, aquest colossal 
gestor d’ombres, va fer una versió ci-
nematogràfica de la novel·la exacta-
ment com s’havia de fer: redefinint, 
redibuixant i redimensionant els 
personatges per convertir una obra 
mestra verbal en una explosió visu-
al de primera categoria. I això –tot 
això– és El mar. La mar...!
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culosi ens resulta literària perquè els 
pacients se’n van a dalt d’una mun-
tanya i allí, amb el món als peus, la vi-
da passa amb un ritme tràgic que no 
pot deixar de ser poètic.  

El text de Bonet conjumina, en 
tot cas, les misèries de la postguer-
ra (els afusellaments a la llum de la 
lluna) amb les misèries pròpies 
d’unes existències al límit, engabia-
des en una mena d’adolescència trà-
gica. Una col·lecció de frases super-
bes va delimitant la narració, per re-
cordar-nos que Blai Bonet era un 
conceptualista líricament formida-
ble: “Em mirava amb una mirada 
lluent i bruta com la mirada dels 
animals a la tarda”; “El regne de Déu 
ha tornat agre dins mi com, de vega-
des, torna agra la llet, a l’estiu”; “No 

L’escriptora Sue 
Grafton deia que 
preferia rebol-
car-se despulla-
da al damunt 
d’un jaç de cris-
talls que cedir els 

seus llibres a Hollywood. No m’es-
tranya, sabem que el pitjor que li 
pot passar a un bon llibre és que 
se’n faci una mala pel·lícula. Per ai-
xò val més obviar el film d’Isabel 
Coixet –tot i que hagi rebut el Go-
ya a la millor pel·lícula i millor di-
recció– i reivindicar l’admirable 
novel·la de Penelope Fitzgerald, La 
llibreria, ara traduïda al català pel 
poeta Jaume C. Pons Alorda.  

Penelope Fitzgerald (Lincoln, 
1916-Londres, 2000) és una de les es-
criptores angleses més admirades de 
la segona meitat del segle XX i un cas 
atípic com a escriptora, bàsicament 
pel fet que va començar a escriure als 

Els somnis de 
Florence Green

58 anys. També és atípica pels mo-
tius que van impulsar-la a fer-ho: en 
una entrevista explicava que la seva 
primera novel·la la va compondre 
per entretenir el seu marit moribund 
d’alcoholisme. La vida de Penelope 
Fitzgerald no va ser gens fàcil ni plà-
cida, i alguna cosa hi ha de lluita en-
tranyable i d’integritat moral en el 
personatge de Florence Green –l’ex-
traordinària protagonista de La lli-
breria– que ens fa pensar en un co-
ratjós pòsit biogràfic. 

Una travessia deliciosa 
La novel·la és un viatge a la profun-
da i vella Anglaterra de l’any 1959, 
una travessia deliciosa que ens si-
tua a les portes d’un poblet anome-
nat Harborough, a la riba del mar 
de Suffolk. Unes portes tancades 
als somnis de Florence Green i a 
tots aquells que portin idees noves 
contemporànies. Un poble, Harbo-
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rough, amb gent típica i normal, 
bona i dolenta, educada, fidel a 
principis ancestrals i amb una mo-
ralitat que respon a uns interessos 
dominats per les forces ocultes 
d’un poder ferri i subtil. És la se-
nyora Violet Gamart qui s’encarre-
ga que el pacífic discórrer dels dies, 
l’un rere l’altre, passin a la seva mi-
da, calcats i pacífics. Per tant, que 
aparegui una forastera i hi munti 
una llibreria és del tot inversem-
blant, una raresa imperdonable i 
temerària. Però qui sap si tot és 
més simple i senzillament hi ha po-
bles que no volen llibreries, que no 
volen tenir l’oportunitat de con-
viure amb llibres de qualitat, po-
bles abaltits que ignoren els llibres 
sense saber que potser ho són tot. 

Penelope Fitzgerald dibuixa el 
mapa humà de les convencions so-
cials esculpint un retrat sagaç, mag-
níficament lleuger i psicològica-
ment profund del que és la condició 
humana. Ja hem parlat de Florence 
Green, de l’horrible senyora Violet 
Gamart, acompanyada del seu ma-
rit el general Gamart; però no pas 
de la irònica humanitat del senyor 
Brundish i l’encant torbador de 
Christine Greeping, de només deu 
anys, tampoc del Milo, l’advocat i 
notari Thomas Thornton o del se-
nyor North, entre d’altres. Tots ells 
formen un compendi emblemàtic 
de personatges que tenen una irre-
protxable naturalesa instruïda i 
que fan rutllar els mecanismes més 
opacs de l’engranatge municipal. El 
lector és al davant d’un quadre hu-
mà tan anecdòtic com inequívoc, 
però que irradia una llum universal 
com el sol ixent. 

Ja veieu, tot això per dir menys 
i més malament allò tan extraordi-
nari que revela el poema de Màri-
us Torres L’abisme de llum, uns ver-
sos que basten per acostar el lector 
a l’essència d’aquest llibre delicat, 
penetrant i meravellós: “Quan se-
guim àgilment, amb un cor que no 
es cansa, / qualsevol cosa viva dins 
nostre o en el món / –flama o ocell, 
temps de turment o d’esperança– 
/ fins els termes suprems on tota 
boira es fon, / una sagrada esgarri-
for, de mort o crisma, / ens pren, de 
veure allò, com nosaltres vivent, / 
tornar-se gra de pols que es perd en 
un abisme / enllà dels nostres ulls 
i de la nostra ment”.!

La figura de Nick 
Cave sol inspirar 
obres que no es 
dobleguen a les 
convencions nar-
ratives. Si el 2014 
apareixia 20.000 

dies a la Terra, un mosaic documen-
tal sobre la vida i pulsió artística del 
músic, ara és el còmic Nick Cave: 
Mercy on me (ECC, 2018) el que ex-
plora com l’univers líric de Cave tra-
vessa la seva biografia. Amb un 
blanc i negre tosc i poderós, que 
atrapa el magnetisme i l’elegància 
del músic, Reinhard Kleist barreja 
la trajectòria vital i les cançons de 
Cave en un relat dens i generós, ple 
de derives al·lucinades a la recerca 
del misteri creatiu de l’australià.  

L’èxit autodestructiu de The Bir-
thday Party, les addicions berline-
ses o la relació amb Anita Lane s’al-
ternen amb els personatges de te-
mes com The mercy seat i Where the 
wild roses grow o de la novel·la I l’ase 
va veure l’àngel fins que els dos eixos 
conflueixen i les criatures de Cave 
passen comptes amb el seu implaca-
ble creador. Kleist compta amb la 
benedicció del músic, que diu que 
“s’apropa més a la veritat que cap bi-
ografia” tot i estar ple de “fets bio-
gràfics gairebé reals i rotundes in-
vencions”. Però el còmic fracassa a 
l’hora de crear una mitologia pròpia 
al marge de la fabricada per Cave i hi 
falta un xic de distància irònica. A 
més, les cançons són per escoltar-
les, no per llegir-les.!

Nick Cave: 
retrat d’una 
balada 
assassina

XAVI  
SERRA

NICK CAVE: 
MERCY ON ME 
REINHARD KLEIST  
ECC / TRAD. SARA 
BUENO CARRERO / 
328 PÀG. / 30 ! 


