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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Molta ciència i poca ficció
a gravació et planteja la decisió
que has de prendre. Has de saber
que aquesta no tan sols t’afectarà

a tu, sinó també l’esdevenidor de la humani-
tat.” Aquest és el dilema que li transmet a
Víctor Nicolàievitx Manperel el seu pare, en
un de les set enregistraments que li envia. El
plantejament del pare és prou transcendent:
“Tu tens la capacitat de matar definitiva-
ment Déu... tots els déus creadors ideats per
l’espècie humana des dels seus orígens i eli-
minar totes les divinitats que resten a la nos-
tra ment per inventar.”

El matemàtic Manperel, protagonista de
la novel·la, està inspirat en el també mate-
màtic rus Grigori Perelman, que va demos-
trar la conjectura de Poincaré, un dels set

“L Problemes del Mil·leni que Henri Poincaré
va plantejar fa més d’un segle. Un fet que el
va fer mereixedor d’un premi considerat el
Nobel de les matemàtiques, dotat amb un
milió de dòlars, que Perelman va rebutjar.

A Jordi de Manuel, amb una obra literària
prou reconeguda, especialment les novel·les
protagonitzades per l’inspector Marc Ser-
giot, li va fascinar la història de Perelman.
Partint d’aquest fet real, l’escriptor basteix
una novel·la de ciència-ficció, prou ambi-
ciosa, que té com a protagonista el matemà-
tic Manperel, que s’instal·larà en una cabana
d’una diminuta illa àrtica. L’acompanyen la
seva mare, amb les facultats cognoscitives
ben limitades, i el seu gos Grisha. Allà no-
més es relaciona amb el carter.

Una redacció acurada, lenta i molt reflexi-
va va creant una atmosfera adient per reflec-
tir l’obsessió del científic. El nus de la no-
vel·la s’accelera quan Manperel rep la pri-
mera carta del pare, també matemàtic, amb
qui fa anys que no es parlaven. Aquí el relat
pren força, amb l’ajuda d’una misteriosa es-
fera brillant, amb propietats infinites, i les
reaccions sorprenents del gos Grisha. Cada
enregistrament afegeix enigmes fins que el
protagonista es troba amb el dilema final.

La trama està ben programada però té un
desenllaç poc sorprenent, tractant-se d’un
relat de gènere fantàstic. Un excés de ciència
de difícil comprensió i una carència de fic-
ció fantàstica no assoleixen les expectatives
plantejades per la història. ❋
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o sóc l’autor del bell títol
d’aquí sobre, que he man-
llevat a un poema d’aquest

llibre tan recomanable d’Eduard
Escoffet. En canvi, no m’agrada
tant el títol que ell ha donat a l’obra,
tot i que entenc molt bé –i l’aplau-
deixo– el joc gairebé subversiu que
amaga: un capgirament d’un con-
cepte coordinat –el cel i la terra– de
fondes reminiscències religioses.
Terra, el substantiu, té, en català,
dos gèneres i també dos significats.

En aquest sentit, hi ha una peça
programàtica del llibre –la que li
dóna títol, precisament– que no em
sé estar de transcriure sencera (sen-
se majúscules, car el poeta opta per
no fer-ne servir): “dibuixa dues lí-
nies horitzontals, paral·leles, / co-
mença per la de sota. // deixa-hi, a
l’entremig, / prou espai per respi-
rar, per morir-hi. // desvesteix l’ull.
/ arrisca’t a no dir-hi la teva”. Es
tracta d’un poema brevíssim i, tan-
mateix, molt substanciós. En altres
versos de l’obra, Escoffet reflexiona
sobre l’espai. Tant és així que, en la
taula de continguts final, l’autor
dóna la remissió a la pàgina per a
cada poema, sense el títol de cada
un però agrupats, tot ells, per te-
mes. I dos d’aquests temes, justament, tenen
a veure amb el paisatge i l’arquitectura –amb
l’espai, en definitiva.

Torno al poema citat. L’experiència del
viure com a espai limitat (¿recordeu el cèle-
bre poema Joc, de Vinyoli?). Escoffet ha col-
locat aquest poema entre els que tracten el
paisatge. Però, tant com això, és una poètica:
“desvesteix l’ull. / arrisca’t a no dir-hi la teva”.
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Descripció, no pas opinió. L’ull nu, sense fil-
tres, sense tels. Prest per acollir, per repro-
duir, per transcriure aquella poesia que és
“cada nova naixença, / totes i cadascuna:
món. / esgrafiar, resseguir, corregir”.

Hi ha un altre poema estremidor, d’on vé-
nen les muntanyes?, que comença: “hem anat
enterrant / els morts camí del cel”. Tornem a
la línia de sota, la del terra, la del néixer: “els

vius no deixem de colgar la vida, /
per fer més curt el camí cap al
cel”. El terra i el cel és un llibre
d’accents diversos, però molt ben
harmonitzats, una obra que té en
compte el matís. El poeta es pre-
gunta sobre els límits de la demo-
cràcia i sobre els límits del poe-
ma. Quantes coses ens poden dir
dos fulls blancs grapats. Quantes
ens en suggereix un obstinat pa-
radís estatal que “han construït
tan lluny / que fins el marbre ar-
riba massa vell”. Alguns dels poe-
mes, per la seva formulació, re-
corden Brossa (primera història
d’un dia, per exemple, o línia de
punts). És una poesia de la intel-
ligència, però també de la sensi-
bilitat; de la idea tant com de la
imatge. Metaliterària, perquè la
poesia sempre acaba reflexio-
nant sobre l’art d’escriure i sobre
el temps: “vivim en noms / co-
berts de molta roba / i farcits amb
poca carn”. És aquí que l’ull des-
vestit burxa amb l’eina de la mi-
rada, en aquest món de noms
carregats de faramalla. Despulla
la realitat. A la recerca del nervi
expressiu, de l’esquelet de la pa-
raula. La divisió temàtica final és

una argúcia interessant, però es revela in-
completa. Acaba no fent servei. Molts dels
poemes adscrits a un tema tenen tanta o més
entitat aplicats a un altre tema. Escriu
Eduard Escoffet: “els homes, palplantats, en-
cara llegeixen. si no llegeixen, fabriquen objec-
tes i els venen”. I, de vegades, en trobes algun
que escriu. Poesia, per exemple. Fa versos de
la consciència. ❋
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