
ara llegim
39ara  DISSABTE, 23 DE MAIG DEL 2020

arallegim

El Maraja està 
trist perquè el 
Dentola ha mort 
el seu germà 
Christian. Sem-
bla, sí, un episodi 
de la sèrie Els So-

prano, però és només un breu mi-
ratge. El Maraja té 18 anys i és un 
dels capos de la nova camorra napo-
litana. En aquests moments el crim 
organitzat, al sud d’Itàlia, està en 
mans d’adolescents sense escrú-
pols que han vist El padrí, Narcos i 
Joc de trons, i que juguen al Call of 
Duty. Volen ser Al Pacino, Pablo 
Escobar o la Mare dels Dracs i ar-
riben a la vida com cadells de gossos 
de combat abocats al mugró de sa 
mare. Escriu Roberto Saviano: “El 
criador arrenca el cadell del mugró 
agafant-lo pel clatell i s’acosta el 

El mar, i el mal,  
no s’acaben mai 
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PERFIL morret a la galta. Però n’hi ha un 
–encara pràcticament cec i esden-
tegat, amb les genives avesades a la 
suavitat de la mare– que prova de 
mastegar. Vol conèixer el món, el 
vol tenir sota les dents. Aquest és el 
petó ferotge. Aquest gos, tant si és 
mascle com femella, serà criat com 
un combatent”. 

Petó ferotge és la continuació de 
La banda dels nanos, que també 
ens va oferir Anagrama. Roberto 
Saviano hi demostra un profund 
coneixement dels baixos fons na-
politans, i la raó més concreta per 
la qual viu amb escorta des del 
2006. El Briató, l’Elefant, el Lolli-
pop, el Pixafluixa, el Dron, el Me-
lindro.... tots obeeixen el Maraja, 
malnom de Nicolas Fiorillo, que 
comanda la seva barca (banda, en 
l’argot camorrista) amb mà de fer-
ro. El superior del Maraja és l’Ar-
càngel i el seu enemic més acarnis-
sat és el Gatarro. La novel·la es va 
detenint en les peripècies d’aques-
ta lluita pel control del territori, 
una contesa sanguinària en què el 
preu a pagar sempre és la vida.  

Tot té un valor calculable 
Un dels pocs episodis d’aquesta 
lluita a mort que transcorre fora de 
Nàpols és el viatge que la banda fa 
a Milà per encarregar-se del Tigre-
tó, un home del Gatarro. El contac-
te amb el nord pròsper i febril fa re-
flexionar el Maraja, però sempre a 
favor seu: “En Nicolas observava la 
gent. Ho havia de valorar tot. 
Quant guanyes? Quant vals? Qui 
estàs pagant? Tot tenia un valor 
que es podia calcular. Tot. Clava-
va els ulls damunt de la gent, de les 
coses, mirava com es deien les bo-
tigues, les marques dels cotxes. 
Quant guanya aquell empleat? 

Quant val la botiga on treballa? 
Quant els paguen al mes? Tenen 
hipoteca? Els fan el salt? Amb 
aquelles mans quina feina fan? Per 
a ell tot es reduïa a una classifica-
ció de diners i de poder”. 

Però no esperem molts mo-
ments retòrics ni descriptius al 
llarg d’aquestes pàgines. La redac-
ció és febrosenca, plena de diàlegs, 
amb una acció frenètica. D’alguna 
manera, ja hi està prevista la futu-
ra conversió a un llenguatge audio-
visual, les celebrades sèries que 
adapten tots els títols de Saviano. 
També cal remarcar, en aquest 
sentit, la tasca del traductor, Pau 
Vidal, que s’ha esforçat per tornar 
versemblant en català dialectal el 
napolità que parlen els personat-
ges de la novel·la. 

Comprar la legalitat 
El Maraja només s’humanitza, a 
ulls del lector, quan la seva nòvia, 
la Letizia, li anuncia que serà pare. 
Quan una periodista de la tele li fa 
una entrevista, tanmateix, no s’es-
tà de mostrar-hi el seu costat més 
cínic i bandoler. La reportera li 
pregunta si té algun escrúpol per 
estar a l’altre costat de la llei. El 
Maraja contesta: “Legal vol dir que 
t’ho pots permetre i il·legal vol dir 
que no. Ets il·legal fins que no et 
pots comprar la legalitat”. Sembla 
el vell codi de la Cosa Nostra, de la 
famiglia, però aquests cadells han 
vingut per substituir els vells capi-
tostos, que no han sabut veure que 
se’ls covava l’arròs.  
Nicolas Fiorillo, el Maraja, sap que 
el seu regnat serà breu però intens. 
Tot com viure dins una tempesta 
perfecta. Quan escampi ja no hi 
haurà barca, però mar sí. El mar, i 
el mal, no s’acaben mai...! 
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Carles Duarte és 
un cas únic en la 
cultura catalana. 
La seva capacitat 
de treball és abas-
segadora, i ha 
aconseguit de 

bastir una obra poètica ingent i con-
vertir-se alhora en un dels treballa-
dors de la cultura més conspicus del 
país, una presència que sembla que 
gaudeixi del do de la ubiqüitat, un 
autèntic escarràs. Ha exercit càr-
recs importants en l’administració, 
en la gestió cultural i editorial, i en 
l’educació. Com a poeta, autodefi-
neix el seu estil com “una poesia 
que cerca la respiració d’una músi-
ca nua, tendeix al ritme clar del que 
és essencial, a la depuració expres-
siva”. El paisatge i les referències 

El mapa dels afectes perdurables
culturals del Mediterrani s’hi fan 
presents d’una manera constant, 
justament en aquests Naufragis 
acompanyats de les belles imatges 
de Guido Dettoni. Té com a temes 
centrals la tendresa (la pell, el desig, 
el coneixement per mitjà del tac-
te...), el somni (com a motor de 
l’existència, com a lectura 
subjectiva i personal del 
que succeeix, com a ter-
ritori on la creativitat 
es mou amb més lli-
bertat...) i l’oblit 
(com a extinció del 
record, com a horitzó 
incessant que devora 
tot el que existeix).  

Es deixa dur, sovint, 
per l’embranzida dels 
iambes: “Empès pel gest fe-

Poeta traduït a moltes llengües 
i amb una llarga trajectòria mundi-
al, una de les fites de la seva carre-
ra gosaríem afirmar que és la rela-
ció professional i d’amistat que va 
mantenir amb el professor Joan 
Coromines, especialment entre els 
anys 1979 i 1989, anys de col·labo-
ració activa amb l’insigne lingüis-
ta per a l’elaboració del seu Dicci-
onari etimològic i complementari de 
la llengua catalana. Duarte i Mont-
serrat no va donar-se a conèixer 
com a poeta fins als 25 anys, amb 
l’edició del seu primer llibre de po-
esia, Vida endins, a l’Editorial Moll, 
l’any 1984. I des d’aleshores no s’ha 
aturat, ja que “Som pàgines del lli-
bre de la Història / a punt de ser es-
borrades, / hereus de mons per-
duts”. I que per molts anys!!
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rest del vent, / batega el mar, / res-
sò del cor cansat del món”, que ens 
porten indefectiblement cap a una 
via metafísica: “...m’endinso nu / per 
uns camins / que a cada pas que faig 
/ van esvanint-se”. De la seva obra 
ingent caldria destacar La llum [Fo-
tografies de Francesc Guitart. Pre-

sentació de Miquel Martí i 
Pol], del 2001, i el Tríptic 

hebreu, publicat a La 
Magrana el 2002. 

[Amb pròleg de Ma-
rie-Claire Zimmer-
mann]. També hem 
de citar Alba del ves-
pre i altres poemes, 

amb introducció del 
gran poeta Jaume Pé-

rez Montaner, publicat a 
Tres i Quatre, 2015. PERE VIRGILI


