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El quartet d’Ale-
xandria són qua-
tre novel·les pu-
blicades autòno-
mament que en 
realitat confor-
men una única i 

monumental novel·la. Aquesta do-
ble naturalesa explica els seus de-
fectes: la prolixitat de la prosa, la 
descompensació argumental, desa-
justos en el ritme, la presència de 
vegades imponent i de vegades es-
borradissa de certs personatges... 
Però també n’explica la grandesa: la 
majestuositat immersiva amb què 
l’autor capta l’atmosfera i la bigar-
rada humanitat d’una ciutat que és 
una cruïlla de cultures i un flascó 
d’essències mil·lenàries; la capaci-
tat indagadora i la precisió expositi-
va amb què, sense buidar-los de sen-
sualitat ni de fatalisme, examina els 
punts d’intersecció de l’existència 
on topen la carn i l’esperit, l’amor i 
la mort, el fluir del temps i l’auto-
consciència dels individus; la gràcia 
perversa amb què descriu la vida 
com una festa exultant i una ferida 
incurable... 

Alexandria i el cor 
humà segons 
Lawrence Durrell

ESCRIPTOR 
BRITÀNIC DEL 
SEGLE XX, 
LAWRENCE 
DURRELL ES VA 
PRESENTAR COM A 
POETA, PERÒ VA 
SER AMB LA 
TETRALOGIA ‘EL 
QUARTET 
D’ALEXANDRIA’, LA 
SEVA OBRA MAGNA, 
QUE ES VA 
CONVERTIR EN UN 
AUTOR IMMORTAL

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL El polifacètic Lawrence Durrell 
(Jalandhar, Índia, 1912 - Someire, 
França, 1990), poeta, novel·lista i au-
tor de llibres de viatges, va viure a 
Egipte durant la Segona Guerra Mun-
dial, i anys després va convertir en li-
teratura les seves experiències. El re-
sultat va ser una de les obres cabdals 
del segle XX, o com a mínim de la se-
va segona meitat, una obra que ha es-
tat llegida amb devoció per milers de 
lectors i celebrada per legions de crí-
tics, si bé l’estil sumptuós i expansiu de 
Durrell també ha tingut bastants de-
tractors. A moments, és cert que l’opu-
lència estilística i la grandiloqüència 
reflexiva durrellianes avui fan un efec-
te una mica antiquat, però en general 
resulten absorbents i incisives, i obse-
quien el lector amb botins de frases 
per subratllar –“Em pregunto qui va 
inventar el cor humà. Vull que em di-
guis qui és i on el van penjar a la for-
ca!”– i no pocs passatges memorables. 

Justine, la millor de les quatre, va 
ser publicada el 1957 i és una mera-
vella amarada de mundanitat i mis-
ticisme que explora la dimensió car-
nal de l’espiritualitat i la dimensió 
espiritual de la carnalitat. Balthazar, 
del 1958, és un laberint de descripci-
ons, veritats, mentides, revelacions, 
sentiments i idees tan poderosos 
com evanescents. Mountolive, del 
mateix any, és una mescla reeixida-
ment cínica i suggeridora de poesia i 
geopolítica, d’afectes i conspiraci-
ons. I, finalment, Clea (1960) és un 
apèndix de les anteriors, amb un peu 
en l’elegia i l’altre en l’exuberància. 
Si les tres primeres novel·les relaten 
des de diferents punts de vista els es-
deveniments que afecten un mateix 
grup de personatges –amors, desigs 
i infidelitats en un món confús po-
blat per escriptors, dones enigmàti-
ques, diplomàtics i espies–, l’última 

part transcorre temps després, ho 
reordena i ho tanca. 

En tot cas, el que importa i és re-
llevant no és quin paper fa cada no-
vel·la o cada part en el conjunt. Ni tan 
sols és important que Justine sigui 
l’única de les quatre que funciona i és 
rodona per ella mateixa. El que im-
porta i és significatiu és que el con-
junt millora i fa créixer les diverses 
parts. Balthazar, Mountolive i Clea, 
llegits independentment, són textos 
desiguals, d’una perspicàcia i una 
sensorialitat de vegades brillants i de 
vegades espesses. Integrats dins l’ar-
quitectura delquartet, però, es reve-
len peces fascinants d’un mosaic 
fogós, morbós i intel·ligent. 

Contada per un narrador que, des 
d’una illa remota, recrea l’Alexan-
dria que tant el va marcar, i el relat 
del qual és interferit de diferents 
maneres per altres narradors, l’obra 
es desenvolupa sota l’influx de Ka-
vafis. Els desigs frustrats, la fugaç in-
tensitat de tot i un cert to crepuscu-
lar són molt propis de la poesia del 
poeta alexandrí, per bé que Durrell 
hi afegeix perfums, cromatismes, 
tons i violències de collita pròpia. 

Ciutat d’extrems, travessada per la 
pobresa i el luxe, per la bellesa i l’hor-
ror, Alexandria és l’autèntica protago-
nista del llibre, indefinible en les se-
ves múltiples definicions possibles. 
En aquest sentit, Durrell usa els 
amors i els desamors dels seus perso-
natges, i també el món de la política, la 
diplomàcia i l’espionatge, no tant 
com un tauler d’escacs amb què mun-
tar una trama sinó com un teatre 
d’ombres on convocar una atmosfera. 

Imperfecta i excessiva, però esplèn-
dida, El quartet d’Alexandria és una 
obra important i perdurable. L’edi-
ció que n’ha fet Proa, en traducció de 
Lluís-Anton Baulenas, li fa justícia.✒
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Fa temps que 
Nick Hornby va 
desxifrar la seva 
pròpia fórmula de 
l’èxit. L’autor dels 
magnífics Fiebre 
en las gradas, En 

picado o Alta fidelitat s’ha fet un 
nom a través de llibres on, amb un 
estil molt cinematogràfic –farcits de 
diàlegs enginyosos, amb un punt 
d’humor i ironia, i plens de referèn-
cies a la cultura popular–, intenta fer 
un retrat costumista de la societat bri-
tànica a través del pla detall de les vi-
des de personatges aparentment pe-
rifèrics. Una fórmula de la Coca-Co-
la que a Alguien como tú (Anagrama) 
no acaba de sortir rodona. 

I això que l’objectiu de l’últim lli-
bre de Hornby és ambiciós. Seguint 

 Nick Hornby i la fórmula de la Coca-Cola 
la idea que som la suma de tres fac-
tors –com ens veuen els altres, com 
ens veiem nosaltres i com som en 
realitat–, el llibre mostra com ens 
condicionen els prejudicis que te-
nim no només sobre els altres sinó, 
sobretot, sobre nosaltres mateixos. 
I per fer-ho parteix de la història 
d’amor entre una parella sor-
gida de dos mons que, 
d’entrada, no podrien 
semblar més oposats: 
la Lucy –42 anys, ma-
re de dos fills, divor-
ciada, blanca, pro-
fessora de literatura 
en un institut i veïna 
d’un barri benes-
tant–, i el Joseph –22 
anys, negre, d’origen hu-
mil i que acumula petites fei-

miliars i veïns? ¿És cert que no els 
importen les diferències d’edat, 
classe i color? 

I tot plegat Hornby ho explica 
amb l’escenari del referèndum del 
Brexit –propici per als estereotips 
i les idees preconcebudes– de fons. 
Però la sortida del Regne Unit de la 
UE acaba sent tot just això, només 
un decorat que s’explica superfici-
alment i acaba sent un tema de con-
versa banal en diferents escenes de 
la història. Aquesta és una de les fe-
bleses d’una novel·la en què tampoc 
la història i els diàlegs tenen l’agi-
litat de llibres passats –lluny de la 
brillantor del guió de la fantàstica 
sèrie de la HBO State of the Union–. 
Una novel·la que, tanmateix, passa 
bé. Com una Coca-Cola que to just 
s’ha començat a esbravar.✒
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nes per anar tirant mentre intenta 
complir el seu somni de ser DJ. 

La història comença amb ell fent 
de cangur dels fills d’ella per una 
nit. Primer avança des del confort 
que dona la privacitat de la llar –on 
tot és diversió, sexe i veure capítols 
de Los Soprano al sofà– i després 

trontolla des dels dubtes i 
les pors que afloren a 

mesura que la relació 
entra en contacte 

amb l’exterior i po-
sa a prova les con-
viccions de l’un i de 
l’altra. ¿Estan tan 
convençuts del que 

senten per superar 
els recels de la resta? 

¿Estan preparats per 
als comentaris d’amics, fa-DANIEL LEAL-OLIVAS / EFE


