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“Voldria ser a
Carrickfergus”

n dels malentesos més arrelats
a la cultura literària que hem
heretat del segle XX és l’equiva-
lència establerta entre moder-

nitat i dificultat textual. Aquest equívoc
ve de T.S. Eliot i ha projectat una llarga
ombra de sospita sobre la modernitat de
la poesia de figuració realista i de textua-
litat més oberta i clara. Per aquesta raó,
no ha estat fins fa relativament pocs
anys que s’ha començat a entendre el
projecte de modernitat de poetes com
Robert Frost, Robert Graves i Robinson
Jeffers.

Tot això té molt a veure amb la mala
recepció que ha tingut l’obra de Marcel
Riera fins ara. Amb el llibre Llum d’Ir-
landa, Riera ha guanyat per unanimitat
el premi Carles Riba, però com a poeta ja
hi era, en el sistema literari. Havia publi-
cat dos poemaris: Lluny (2006) i L’edat
del coure (2008), que havien passat sen-
se gaire pena ni glòria, tot i que són tan
bons com el llibre que publica ara. Els
crítics van identificar un discurs de rea-
lisme líric i literalment van passar. Al-
tres, ben intencionats, no van veure la
profunditat dels llibres.

Llum d’Irlanda és un llibre excel·lent
però molt subtil. És un llibre aparent-
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ment explícit, obert i clar. Ara bé, no us
deixeu enganyar perquè també és un lli-
bre de gran fondària i complexitat, molt
més que altres en què la formalització
de text tira més cap a l’hermetisme.

Per exemple, el títol mateix del llibre,
on la llum es refereix a la llum real dels
països del nord i, paral·lelament, ens re-
met al coneixement que ens ve d’estu-
diar els lligams entre el cas irlandès i el
català, i també ens remet a la llum lírica
que irradien al món els grans poetes ir-
landesos del segle XX, com ara Yeats,
MacNeice, Kavanagh, Heaney i Mahon.
Un altre exemple seria el primer poema
del llibre, El principi de tot a Carrickfer-
gus. És l’inici real del viatge poètic de
Riera per Irlanda, però també el topò-
nim està carregat de sentit, perquè al·lu-
deix al lloc on va desembarcar Guillem
d’Orange per assegurar els interessos
dels protestants angloparlants el 1690,
a la famosa cançó popular tan plena de
nostàlgia irlandesa i al poble on MacNei-
ce va passar la seva infantesa.

Llum d’Irlanda recull la crònica artís-
tica del profund viatge del poeta. Un
viatge per la Irlanda física i real, amb to-
ta la seva exuberància i misèria. Un viat-
ge cap als irlandesos, és a dir, cap a l’al-

tre, cap a l’alteritat, cap al no-jo. Un in-
tens i respectuós recorregut pels cos-
tums, les creences i els valors dels irlan-
desos. Un viatge cap a la literatura irlan-
desa, sobretot a partir dels dos gegants
que enceten la modernitat en aquell
país, W.B. Yeats i James Joyce. En
aquest sentit, cal recordar que Riera, tal
com recomanava Eliot, ha creat ell ma-
teix la seva tradició literària, a la qual es
va adscriure ja fa anys, justament a par-
tir de referents anglosaxons com ara
Auden, Larkin i altres.

Un viatge, en definitiva, cap a l’inte-
rior del poeta i el seu món, per intentar
assolir un grau més alt d’autoconeixe-
ment i, més tard, mirar d’establir els lli-
gams profunds que acaben vinculant el
jo i el no-jo. El llibre té un clar to elegíac
perquè el tema central és la lluita vitalis-
ta del poeta per no cedir davant la deso-
ladora consciència que tot és efímer. I
per la seva banda, el jo i el no-jo queden
entrellaçats per allò que comparteixen
(una pàtria dividida, el bilingüisme for-
çat, l’aïllament...) i per aquelles coses
que Riera voldria que compartissin (el
patriotisme, l’amor per la cultura, l’acti-
tud contemplativa...).

Un deu. ❋ 

Novel·la Òscar Montferrer

Thilliez ofereix
un assaig

narratiu sobre
la violència

Estudis sobre la violència
autor del díptic La síndrome
E i Gataca va començar a fer
camí en el món de la novel·la

negra francesa amb Train d’enfer
pour ange rouge, batejada com a El
ángel rojo en la traducció al castellà.
Aquella novel·la, publicada per pri-
mer cop el 2003, tenia força virtuts,
entre les quals hi havia una narrativa
tensa, uns continguts i unes explica-
cions creïbles, una temàtica volgu-
dament dura i un personatge prota-
gonista amb possibilitats, Franck
Sharko.

Vuit anys i algunes altres novel·les
publicades després, Thilliez presen-
ta al món lector un díptic amb què,
segons confessa, proposa una mena
d’assaig sobre la violència estricta-
ment narratiu i sense una voluntat
moralitzant aparent. Aquesta doble
invitació té noms propis: La síndro-

L’ me E, la primera, i Gataca, la segona.
Tot i que funcionen al marge l’una
de l’altra, totes dues mantenen fils
de continuïtat: obeeixen a la voluntat
amb què Thilliez du endavant el seu
projecte literari, els protagonistes
principals són els mateixos –Sharko
i Lucie Henebelle– i els esquemes
generals en què s’emmotllen els fets
descrits mantenen força paral·lelis-
mes.

L’autor treballa amb dos eixos, en
les novel·les. En la primera, l’anàlisi

de la violència té en compte el factor
de la contemporaneïtat. A l’hora de
parlar-ne, du a les seves pàgines
realitats quotidianes com ara el po-
der de les imatges –cinema, televi-
sió...–, el dels videojocs, el de la per-
versió dels Estats. Amb Bèlgica,
França, el Canadà i Egipte com a es-
cenaris principals, Thilliez du els per-
sonatges a la recerca d’unes respos-
tes que els afecten, a la vegada, com
a persones i com a professionals.

Gataca es materialitza amb un al-
tre plantejament: la violència ara
s’avalua com a fet hereditari, com a
part consubstancial de l’espècie hu-
mana, com a component físic de
l’ADN. Així, Thilliez mescla les inves-
tigacions judicials amb les científi-
ques i atorga importància a la possi-
ble desaparició del fet de ser es-
querrà, als motius que van permetre

la prevalença de l’Homo sapiens en
detriment de la dels neandertals i a
les implicacions inexplorades que hi
ha en les relacions entre els bes-
sons.

Tant l’una com l’altra, d’altra ban-
da, fan progressar la potser un pèl
exageradament torturada relació
entre Henebelle i Sharko, que es de-
fineix com un “policia esquizofrènic
amb tendències paranoides”.

Des del punt de vista dels contin-
guts, la feina de Thilliez és valuosa
–qualsevol reflexió honesta sobre la
violència ho és, avui en dia– i els re-
sultats permeten comprovar que
són el fruit d’una reflexió seriosa que
té traducció en la manera en què or-
ganitza les idees.

Pel que fa al continent, però, La
síndrome E i Gataca són desiguals.
Ni l’una ni l’altra han mantingut viu el
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i la singularitat d’una ciutat com Barcelona
permet mostrar com a art un tram del seu
clavegueram en visites guiades, no ha de ser

estrany que els budells de la ciutat siguin el principal
escenari d’una de les novel·les més sorprenents i
ambicioses d’aquest any. Es tracta de La dona que
es va perdre, de Marina Espasa, que retrata amb
mestria els temps convulsos que vivim amb una his-
tòria tan real com fantàstica i amb certs tocs esper-
pèntics.

La realitat és que la protagonista del relat, Alícia,
exerceix d’arquitecta sense prou vocació ni gaire in-
terès en un món decadent en què ningú no sap cap
on va. Una societat en què triomfa la invenció de les
màquines de canvi de sexe amb la funció d’atreure
molts joves a l’atur o amb feines precàries per allis-
tar-se a les tropes de control dels talps, un reialme
que domina la vida subterrània de la ciutat.

La vida de l’Alícia es trastoca quan coneix un to-
pògraf, que exerceix de fotògraf i que la sedueix i la
transporta a la ciutat
subterrània del reialme
dels talps amb l’ajut
d’Helena, un talp trans-
format en protectora
d’un amor tan poc natu-
ral com apassionat. En
aquella estada al país de
les meravelles i dels pe-
rills de tota mena, l’Alícia
serà La dona que es va
perdre durant uns anys,
enmig d’un món màgic,
on res no és el que sem-
bla i on tot és possible.

Allà podrà viure la sen-
tida mort de la seva àvia.
A la vegada, l’Helena aju-
darà els enamorats a fu-
gir després de ser dela-
tats en una reunió dels generals dels talps que pre-
paren la invasió del món dels homes. El descobri-
ment de les màquines de canvi de sexe aconseguirà
divertir els talps, malgrat que ja tenen la propietat
de transformar-se en humans en el moment que ar-
riben a la sortida a l’exterior. Però no s’adonaran
que les armes invasores que porten no són res més
que agulles, botons i didals que els fan d’espasa,
d’escut i de casc.

Són només petits detalls del món fantàstic i sor-
prenent que recrea l’autora, amb moltes picades
d’ullet als paradisos màgics de la literatura de tots
els temps, però amb prou paral·lelismes amb la si-
tuació convulsa de la societat actual. Ja és simpto-
màtic que el títol sigui mig manllevat del llibre de
Francesc Trabal, L’home que es va perdre. Precisa-
ment és una frase de l’escriptor de Sabadell la que
utilitza l’autora per presentar aquest llibre: “Pot dir-
se que es tracta, no d’una novel·la fantàstica, sinó,
ben lluny d’això, d’una novel·la de la vida real.”

Una primera novel·la que no és res més que una
faula sobre la realitat actual de la societat, que en-
lluerna per la seva trama original, complexa, màgica
i sorprenent. Unes virtuts suficients per donar fe
que ens trobem davant d’una estrena literària amb
una notable perspectiva de futur. A més, Marina Es-
pasa, que ja ha mostrat les seves habilitats com a
guionista i traductora, afegeix als seus actius narra-
tius un domini profund de la llengua i una agudesa li-
terària innata que acaben d’arrodonir les virtuts de
la novel·la. ❋
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Marcel Riera és l’últim
guanyador del premi Carles
Riba de poesia QUIM PUIG
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to aspre amb què va debutar Thi-
lliez. L’evolució de l’autor –la perso-
nal i la literària– han comportat un
cert assuaujament del seu estil, que
ha esdevingut un pèl convencional,
menys vital i més retòric.

En aquest context, la primera de
les dues novel·les és la que transmet
–comparativament– més credibili-
tat. Tot i que es puguin emprendre
com a obres separades, fa tota la
sensació que van ser concebudes
com una unitat. Les matemàtiques,
en aquest cas, ajuden a entendre
que es fa difícil mantenir el nivell en
prop de mil cent pàgines. Gataca
se’n ressent, de l’esforç, i és la que
pot assumir amb més comoditat la
convicció que li hauria estat benefi-
ciosa una poda acurada que hagués
fet caure passatges innecessaris i
d’altres de directament repetitius. ❋

El francès Franck Thilliez
ha publicat dues novel·les
relacionades que sumen en total
1.066 pàgines ARXIU
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