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Dues idees, aplega-
des tot sovint
entre les màximes
de Goethe, sem-

blen inevitablement presen-
tar-se a la memòria a mesura
que entrem en l’atmosfera
quieta i confortadora d’Han
vingut uns amics, el darrer re-
cull poètic d’Antoni Marí, que
veu la llum tretze anys des-
prés de la publicació d’El de-
sert, l’última part del Tríptic
des Jondal. L’una és aquella
que diu que l’ànima que per-
cep la bellesa sovint camina
sola. L’altra, la que considera
que l’actiu és sempre incons-
cient i que, per contra, sols el
contemplatiu és el conscient.
Solitud i contemplació són, en
efecte, les circumstàncies des

de les quals enfila Marí els
quinze monòlegs lírics que
comprèn el llibre, que, d’una
manera no precisament fres-
sada dins el gènere, naturalit-
zen, dins el marc narratiu
d’una situació anecdòtica, el
caràcter recollit i reflexiu del
discurs poètic. El text presen-
ta el poeta afrontant una deli-
cada convalescència, després
d’una severa operació –una
reconstrucció de la columna
vertebral–, un cop retirat a la
casa pairal de la família, prop
delmar,“sobreunpuigdegar-
rovers i d’alguna alzina”, i
sense cap més companyies,
llevatd’ungos iungat,queles
de la monja que en té cura, el
metge que el visita i aquells
amics del títol que una hora o

altraarribenperdistreure’l.En
unaperfectaequidistànciadel
dietari i de la novel·la psicolò-
gica, les seqüències avancen,
amb la parsimònia del llarg
versicledelpoetaeivissenc,en
el relat d’un minuciós exercici
d’introspecció, d’un jo ocupat
“amb la meva persona, / amb
els canvis que els van succeint
tan sovint / al meu cos, al meu
cap, / als pensaments secrets
que fan que s’entotsoli”.

Expressió de la intimitat
ComWordsworthaGrasmere,
o com Leopardi a Recanati, el
poeta d’Han vingut uns amics
ésalgúsolitari, reclòsdinsuns
sentitsquenomésatenen,en-
fora, als canviants estats de la
natura, i endins, al curs que la
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Julien Gracq va escriure una vega-
da que el començament d’una
novel·la no té cap altre objectiu
que crear l’irremeiable. Potser en

poques novel·les com en Maletes perdu-
des, de Jordi Puntí (Manlleu, 1967), la
frase del gran narrador francès queda
justificada. A partir d’un plantejament en-
ginyós (quatre fills d’un mateix pare, ara
desaparegut, decideixen reconstruir-ne
la biografia), Puntí planteja, en la seva pri-
mera novel·la, una divertida reflexió
sobre els destins migpartits i la força re-
creadora de l’atzar. A Maletes perdudes,
Puntí construeix, amb un estil que hauria
pogut ser més atractiu, una ambiciosa
narració per reflexionar sobre l’absència
i la solitud a partir d’una figura paterna
fugissera i mòbil a qui no interessa con-
demnar sinó tan sols descobrir.

Tot està dirigit, en aquest llibre extens
que es ramifica de vegades innecessària-
ment, ple de digressions i de petits relats
incrustats en el cor de la intriga, farcit
d’imatges de moviment i de dinamisme,
cap a la seva resolució final entesa com a
inevitable.Lafletxafatalquecondueixfins
al final és el motor de l’acció però, alhora,
introdueix en més d’un instant elements
de previsibilitat (en la primera part) i d’in-

versemblança(enlasegona)quepodenfer
patirel lectorperòque,sortosament,elno-
vel·listaresolambunpledominidelaseva
història i la revelació gradual i satisfactò-
ria de tots els petits misteris plantejats.

Els quatre germans són fills únics, com-
parteixen pare i molts records familiars
paral·lels, però no es coneixien fins que la
policia alerta de la desaparició a Barcelo-
na de Gabriel Delacruz Expósito, perso-

natge solitari i taciturn, que porta sense
saber-ho l’estigma de ser un nen de la
guerra, també fill únic i, a més, adoptat. El
seu pare va voler que es diguessin igual,
únics i múltiples a la vegada, fills de qua-
tre mares de nacionalitats diferents, com
si fossin un divertit exemple de declinació
llatina irregular: Christof (nominatiu ger-
mànic), Christopher (genitiu saxó), Chris-
tophe (acusatiu francès) i un cas circums-
tancial definit pel lloc, l’espai i el temps:

Cristóbal, passat a Cristòfol després del
1975. Aquest divertidíssim club dels cris-
tòfols (als qual acompanya també el petit
Christoffini, un petit titella utilitzat en es-
pectacles de ventriloquia) s’expressa de
vegades a una sola veu orquestrada de
narradors conscients, o en un solo per es-
plaiar-se en el lluïment singular, per re-
construir la història versemblant d’un
transportista de mudances internacionals
que va deixar un fill a cada país, sense ar-
ribar mai a casar-se amb cap dona.

DecadaviatgeambelcamiódeLaIbéri-
ca,quefeiaambunscompanysseusentra-
nyables,Petroli (ielsseusharemsrepartits
alsbordellsdecarretera),elsimpàticTem-
bleque i, sobretot, l’extraordinari Bundó
(perseguidordecentresd’emigrantsespa-
nyols),Gabrielse’nquedavacomapenyo-
ra una maleta extraviada, una capsa obli-
dada, un paquet negligit. Cada maleta ro-
bada, manllevada o saquejada serà
convenientmentconsignadaenunallibre-
tapetita iclandestina,detapesnegres,que
juntamentambàlbumsdefotografies,cap-
ses de records, cintes magnetofòniques i
maletes sense amo formen, en la novel·la,
una veritable retòrica dels objectes cobe-
jats per una trama de col·leccionistes ade-
leratsperatraparelpasdeltempsirestitu-

Puntí ha escrit una
història estremidora

sobre la recerca
d’una identitat

PoesiaPere Ballart

L’estat més pur

Maletes perdudes
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La decisiódeferactuaranimalsdepelfacomapro-
tagonistes d’una trama novel·lística pot, d’entra-

da, induir a pensar que l’autor proposa una història
lleugera, un divertiment. Seria una pensada errònia,
perquè el que fa Davys a Amberville quan recorre a
joguines –tècnicament– d’infants és, decididament,
accentuar la intensitat del seu missatge.

La novel·la, elaborada pel debutant suec instal·lat
a Nova York que empra el pseudònim Tim Davys, té
una bona presentació a la coberta, que adapta
Nighthawks,unadelescomposicionsmésconegudes
delpintorEdwardHopper–ladelbarquefacantona-
daretratatdenitambtresclients ielcambrer–.Latria
d’aquestapinturaésencertada,perquèduel lectoral
terrenydejocqueproposal’autor: lessensacionsque
sónrelativamentsenzilles
aconseguiramblavisióde
la pintura encaixen a la
perfecció en l’entramat
d’Amberville, que pren,
comavehicle, lesmaneres
deferdelanovel·lanegra.

Elprotagonistadelrelat
ésl’EricÓs,unninotdepel-
fa amb un passat vinculat
als baixos fons que ha de
recuperar algunes de les
coneixences d’aquella
època per tirar endavant
ambunaferquenopotre-
butjar resoldre: els resul-
tats de la inacció serien
moltmésnegatiusqueels
del’acció.Ambell,hihaen
TomTomCorb,enSamGa-
sela, en Marek Serp –són
els amics que recupera
perquèl’ajudin–i,alvoltantd’ell, l’OdenrickPingüí,en
Nicolau Colom i l’Emma Conill, entre molts altres.

L’excusa argumental d’Amberville –el nom de la
novel·la identificaundelsbarrisde laciutat,Mollisan
Town,enquèviuenelsprotagonistes–ésexactament
això,unaexcusa: larecercadelaLlistadelaMort,que
és el registre que marca la mort dels animals, és el fil
ambquèDavys,demaneraamenai,enbonapartdels
casos,quasi imperceptible,exposalessevesideesso-
bre un seguit de fets representatius de la cosa social,
com ara les lleis, la burocràcia, l’Església...

Amb tot, aquesta crítica, que casa a la perfecció
amb el món dels ninos de pelfa protagonistes –i tam-
bé amb el dels lectors humans que en segueixen les
peripècies–, és només un dels nivells a què Davys du
el lector. En efecte, el fet que hagin estat construïts
amb pelfa no estalvia els protagonistes d’Ambervi-
lle de sotmetre’s a la mateixa mena de preguntes a
què se sotmet qualsevol ésser viu amb consciència
i inquietuds. És per això que l’Eric Ós no s’estalvia les
angoixes que, en la seva circumstància, viu fins a la
mort el replicant de Blade Runner, que no s’està de
qüestionar quin és el sentit de la vida.

I és per això que el fet que els protagonistes de la
novel·la siguin ninos de pelfa accentua el missatge
que llança l’autor: ¿Hi ha una metàfora més clara de
posar ninos a fer de persones quan el que es vol dir
és que les persones es comporten com ninos? ❋

Jordi Puntí ha publicat una novel·la sobre l’absència i la solitud

CRISTINA CALDERER

ir l’absència.Elsbeneficiarisd’aquells furts
del Robin Hood de la carretera no eren al-
tresqueelsseusfills,queentreParís,Frank-
furt, Londres i Barcelona veien aparèixer
de tant en tant un home tímid i sorrut.

Gabriel: el nòmada imperfecte
Ara, després de passar per l’internat, les
cases de dispesa i la peripècia europea,
Gabriel ha desaparegut, s’ha dissolt, i les
quatre mares, sempre a distància, sense
més paper que el d’espectadores un pèl
escèptiques, també segurament desitgen
saber el destí d’aquell home atractiu, un
veritable“donJoanpassiu”,elnòmadaim-
perfecte assimilat a un nou Houdini, l’es-
capista. Cada vegada que Gabriel entra-
va en una casa a la recerca de mobles sem-
blava que vampiritzava olors i ambients,
atmosferes i vides, les vides dels altres que
mai no arribaria a poder viure. I els objec-
tes,els inoblidablesobjectesd’aquestano-
vel·la, “receptacles de melancolia”, que ac-
tuen com a sedants i li proporcionen una
“memòria no tan infeliç”.

Tot i l’aire ingenu i divertit que domina
el llibre, Puntí ha escrit una història estre-
midora sobre la recerca d’una identitat,
on el passat sempre fa mal, amb perso-
natges faltats d’afecte i oprimits per l’ab-
sència, amb un transportista que es pas-
sa la vida desnonat, lluny de casa (en té?),
en una mena de “refugi mental” que no
costa gaire advertir que és també el d’una
concepció de la literatura que l’autor com-
parteix. La novel·la de Puntí és com la
vida, que, segons diu un personatge, sem-
pre et surt per on no t’esperaves i, per
això, t’atrapa i té tanta gràcia.❋

El sentit
de la vida

Novel·la
Òscar Montferrer

pròpia imaginaciótraçasobre
un pensament abocat a l’es-
criptura.Elresultatés–dema-
nera no gens estranya venint
d’un tan bon coneixedor de
l’esperitromàntic–unamostra
excel·lent de poesia meditati-
va: com en El preludi de l’an-
glès, assistim a la formació
d’unaconsciènciaquevolplas-
mar-se en poesia; com en els
Cants de l’italià, escoltem l’ac-
cent profund i elegíac de qui
veu escapar-se-li, inaturable,
la vida. Diferents episodis del
passat–latebiordelllitdelspa-
res, lamort ienterramentd’un
cosí, l’excursióambunaamant
alaVauclusedePetrarca–van
succeint-se encadenats en el
record,ambuntoserèihuma-
níssim, sòbriament nostàlgic
(bessó, diríem, del que distin-
geix un seu coetani, el murcià
Eloy Sánchez Rosillo) i empe-
nyenelprotagonistaaponde-
rarelsignificatdelfetpoètic,el

repteinsuperable,peròtambé
irresistible, de “construir un
enginyquepuguimostrar/els
estatsméspursdelapersona”.

Travessat d’al·lusions explí-
cites i implícites a autors com
ara Wittgenstein, Baudelaire,
Proust, Hoffmannsthal i Eliot,
el llibreéstambéunvaluósco-
mentari a peu de plana a tota
aquella tradició que ha provat
deraonarlacapacitatdelapo-
esia “per expressar / el que
queda a l’altra banda del món
concretiintel·ligible”.Havalgut
la pena esperar una dècada
llargasiaquestnoutítoldeMarí
ens renova la certesa, com ell
mateixdeiaenunapàginabri-
llantdeLavidadelssentits,que
“l’escriureielllegirsón,alhora,
un retorn i una descoberta de
la intimitat, [...] formes de ro-
mandreenlasoledatenquèun
estàalarecercadelquedesco-
neixem del món i de nosaltres
mateixos”.❋

El poeta i assagista
Antoni Marí va

néixer a Eivissa
el 1944

Han vingut
uns amics

Antoni Marí
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