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ant pot ser un assaig filo-
sòfic com una reflexió li-
terària o també un llibre

d’autoajuda per encarar la recer-
ca de la felicitat. Per al seu autor,
es tracta simplement d’una no-
vel·la d’idees. Per al lector, Llibre
d’absències no és res més que un
monument literari excepcional,
d’escriptura exquisida, literatura
poètica, reflexió aguda i profun-
da i de respostes al sentit de la vi-
da. Una obra excepcional.

Antoni Marí (Eivissa, 1944)
enceta la seva reflexió en l’indici
que s’està perdent “l’estat d’ab-
sència”, una expressió ben viva
en la vida humana i expressada
amb vehemència en la literatura
clàssica, i que cal recuperar. I co-
mença a indagar per descobrir-
ne tots els sentits i es troba en una
mina d’or: l’estat d’absència té
mil formes diferents de presen-
tar-se i ha suposat un enriqui-
ment cultural i personal des dels
orígens de la humanitat.

Per a Antoni Marí la majoria
dels humans viuen en un estat de
melancolia basada en la pèrdua
de l’amor propi. “És una malaltia
de la voluntat”, segons l’autor,
que considera que “les absències
són maneres d’inhibir-se dels efectes abasse-
gadors i perniciosos de la melancolia i,
d’aquesta manera, alliberar-se de la pesarosa
càrrega del món... L’absència sembla alleuge-
rir-nos de la responsabilitat i del deure de
viure”.

És un dels sentits que resumeixen un llibre
que es basa en el pensament d’escriptors i fi-
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lòsofs que s’han referit en els seus escrits a
l’estat d’absència. Antoni Marí manlleva la
veu de un bon grapat de ments il·lustres que
van de Ramon Llull a Marcel Proust passant
per Rousseau, Ernst Jünger, Diderot, Charles
Baudelaire, Fiodor Dostoievski, Descartes,
Samuel Becket, Frederic Shelling, Jorge Luis
Borges, Eugeni d’Ors i Mallarmé, entre molts

d’altres. Partint de la base que
“els estats d’absència no es po-
den descriure, ni dir-se, no po-
den anomenar-se ni parlar-se,
el seu suport és l’escriptura”. El
llibre és una mena de teranyina
ben completada bastida amb
mestria per les veus amb més
capacitat de reflexió
    La música i la creació artísti-
ca son elements essencials que
creen estats d’absències, com
també ho són certes malalties,
contratemps i situacions i es-
tats d’ànim emocionals. Tam-
bé esmenta els estats de con-
templació voluntària, com la
meditació. Són moments en
què la ment s’allibera de l’en-
torn exterior i interior i resta
absent poc o molt temps men-
tre el cos i l’esperit en surten
gratificats. És un abstenir-se
per retrobar-se més un mateix.
L’estat d’absència no té defini-
ció possible. Però sí que es pot
comprendre aprofundint en
aquest llibre en prosa, carregat
de poesia, amb dolls potents de
reflexió, en què l’observació
quotidiana més diminuta, ben
explicada i contrastada, pot
transcendir fins arribar a mo-

ments d’absència.
Poeta i assagista amb prou llibres publi-

cats, Marí ja va mostrar una maduresa narra-
tiva amb les novel·les Entspringen i El camí de
Vincennes. Un volum, aquest, que perfilava
algunes traces del Llibre d’absències, molt ben
tramat, atractiu i original. Llibre d’absències
el supera: una joia literària... ❋

LLIBRE
D’ABSÈNCIES
Antoni Marí
Editorial: Tusquets
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 222
Preu: 17 euros

El poeta Antoni
Marí publica un nou
llibre de prosa
ROBERT RAMOS

LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

Preposicions
l títol enganya. No es tracta d’un re-
sum i difusió de l’ús de les preposi-
cions en català nord-occidental:

l’obra és un treball de recerca geolingüística,
d’observació i anàlisi d’usos d’unes formes
sintàctiques determinades (preposicions)
en boca d’alguns parlants (dinou) del català
nord-occidental. El mètode utilitzat s’ins-
criu en els cànons tradicionals de la dialec-
tologia: creació d’un qüestionari, selecció
d’informants i de localitats (en aquest cas
tretze), enregistrament, selecció i anàlisi.

L’estudi lingüístic abasta nou temes gene-
rals, el més extens dels quals és el de les pre-
posicions per-per a i el més breu, el de com-
com a (només dues pàgines, una d’exem-
ples). L’autor en fa sempre una exposició in-

E teressant, amb exemples i qua-
dres aclaridors, si bé s’hi troba a
faltar un cert tractament esta-
dístic que permeti concretar al-
gunes descripcions. Els annexos
contenen les fitxes dels infor-
mants, el qüestionari, una breu
descripció de les poblacions es-
tudiades i quatre mapes dialec-
tals, incloent-hi el de la zona es-
tudiada.

Té raó el prologuista, Albert
Turull, d’assenyalar que el llibre
contribueix a omplir el buit que
hi ha entre la dialectologia i la
sintaxi quant a anàlisis dialectals
i descriptives, si bé les dades ob-

tingudes en alguna població
(amb un únic informant) poden
considerar-se poc representati-
ves. Hi ha algun resultat sorpre-
nent, vistes les conclusions, com
és la transformació sistemàtica
de les preposicions a-en-amb a
am(b) davant de vocal, i també
la presència o absència de la pre-
posició a davant de complement
directe.

Amb el verb veure, per exem-
ple, “hi ha més informants que
prefereixen el complement di-
recte sense preposició”. Hai vist
lo Pere es diu més que Hai vist a
la Maria. ❋
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