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 principis del segle XIX, els habi-
tants de l’illa de Nantucket no in-
vertien en borsa sinó en la cons-

trucció de baleners. D’aquest port de for-
tuna situat a prop de Boston en va salpar
l’Essex el 1819, que mesos més tard seria
atacat per un violent catxalot de 26 me-
tres. Els mariners no se’n sabien avenir,
que el cetaci els enfonsés l’embarcació en
deu minuts, però aquell naufragi acabaria
sent tan sonat com el del Titanic un segle
després. Centenars de barrils de greix fos
de balena van tenyir l’aigua de groc i els
vint tripulants es van repartir en tres bots
disposats a passar el calvari amb una mica
d’aigua dolça, galetes i un parell de tortu-
gues. Els caràcters antagònics del primer
oficial i del capità van motivar que poses-
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Del mar a l’art
de viatjar

Philbrick e

sin rumb cap a Sud-amèrica en lloc de cap
al Pacífic, que els queia més a prop. Dotze
homes van morir i els supervivents es van
cruspir els companys morts. Corprenedor.
La seva història va inspirar el Moby Dick
de Herman Melville, qui fins i tot en va ar-
ribar a conèixer el capità; i Edgar Allan
Poe també va tenir present la desfeta a Les
aventures d’Arthur Gordon Pym.

El novel·lista i historiador marítim Nat-
haniel Philbrick, que viu a Nantucket, va
decidir rebuscar en les fonts originals de
l’Essex i va acabar trobant el diari d’un
grumet, un text fonamental per a la re-
construcció del dia a dia d’un viatge a l’in-
fern convertit en un clàssic de la no-ficció
i de la literatura marítima, guanyador del
National Book Award, i del qual s’ha rodat
una lleugera versió cinematogràfica. El
text de Dins el cor del mar eleva la tragèdia
a una narració èpica i la retrata des d’an-
gles diferents. Transforma un relat d’aven-
tures en un tema tan punxegut com el ca-
nibalisme en una crònica trepidant i ben
documentada que dibuixa com n’era, de
dur, viure a la costa est nord-americana
encara no fa dues centúries.

CONTES LLUÍS LLORT

Calidoscopi
emocional

oemí Bibolas ha escrit un llibre
híbrid. Formalment és de con-
tes, però els personatges salten

d’un fragment a l’altre, mantenint la se-
va història, les seves relacions amb
amics i parents, canviant les etapes de la
vida, les edats i determinats sentiments.
Podria ser una novel·la esfilagarsada,
desconstruïda, breu, per tant, una nou-
velle. Però no ho és.

Nascuda a Arenys de Mar el 1966,
Noemí Bibolas és filòloga de formació i
ha treballat com a correctora, traducto-
ra, redactora i coordinadora de diferents
publicacions i projectes editorials. És
autora del poemari No passa res (2002) i
de la novel·la curta I la gent s’hi banya
(2012).

A Un vestit blau a la maleta fa un joc
calidoscòpic en què els personatges,
vint-i-nou de diferents en total (els con-
tes estan titulats amb els noms de pila
dels personatges que els protagonitzen
en cada cas), moguts d’espai, tant físic
com sentimental, van canviant els pai-
satges emocionals que crea l’autora.

Hi trobem sopars entre vells amics,
amb regust de pel·lícula francesa; rela-
cions familiars, i per tant conflictes in-
tergeneracionals, i també amors de llarg
recorregut; situacions desconcertants,

N

amb elements heretats del teatre de l’ab-
surd, ocasionalment de l’angoixa kafkia-
na; petits viatges, a París, a Roma, a Co-
penhaguen, a la Costa Brava...; i molts
elements simbòlics que també es repe-
teixen guanyant força, com en un film
de David Lynch: una capsa de cartró

blanca (que pot contenir de
tot, o res), un abric oblidat en
un armari, dards i fletxes, un
telescopi i, naturalment, unes
quantes maletes i algun vestit
blau.
    Les sensacions que provoca
la lectura ens condueixen a
una mena de capvespre, a una
visió de final de trajecte, una
imatge de maduresa ben assu-
mida, tot i que no per això
menys amarga, per culpa de la
proximitat de la inevitable
mort. Perquè molts dels perso-
natges són vells, però actius,
cultes i joves, no iaies rondi-
naires. Es podria dir que la
tercera edat n’és protagonista,
encara que també hi ha perso-
natges joves i infants.
    L’estil és molt correcte, flueix
sense cap grinyol. Els detalls
descriptius estan ben triats. Si
té una pega és la que solen pa-
tir els reculls de relats –perquè
a una novel·la, en ser un sol
cos narratiu, no li exigim que
hagi de canviar tons, registres,
discursos...–, que al final pots
tenir una certa sensació de re-
iteració. És fàcil d’evitar. Amb
els reculls de relats, o de poe-
mes, és recomanable llegir-ne
un parell o tres i deixar passar
alguns dies abans de llegir al-
guns altres.

Bibolas ens ofereix un recull de nar-
racions molt recomanable, que transmet
unes emocions d’aparent baixa intensi-
tat però amb efectes de llarga durada,
una lectura que ens deixa la sensació
d’haver llegit moltes més de les 120 pà-
gines que la formen. ❋

Noemí Bibolas
ha escrit un recull
de relats en què
alguns personatges
apareixen en
diferents etapes de
la vida / PAU ROS

UN VESTIT BLAU
A LA MALETA
Noemí Bibolas
Editorial: Arola
Tarragona, 2016
Pàgines: 120
Preu: 15 euros
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escriu sobre el balener que va inspirar ‘Moby Dick’ / ARXIU

Avançant en el segle, qui va tenir una
vida més plàcida va ser l’aristòcrata nova-
iorquesa Edith Wharton, la primera es-
criptora a guanyar el Pulitzer, i de les pri-
meres nord-americanes a tenir cotxe propi
i a separar-se del marit. Però Wharton es
va cansar aviat dels privilegis que amb tant
d’encert va retratar a L’edat de la innocència
i va apuntar-se a la moda del grand tour
per Europa aportant-hi la visió d’algú que
sabia captar-ne els detalls.

Els amics i els viatges esdevindrien els
eixos d’una llarga estada al continent eu-
ropeu, amb base a França, on Wharton va
conèixer Proust i Cocteau, entre d’altres.
L’escriptora era amant de les rutes poc
transitades en l’època –avui el Camí de
Sant Jaume està petat– i no va dubtar a re-

córrer-les i explicar-les amb una mirada
perspicaç, erudita, a estones sorneguera, i
tremendament vital.

Del viaje como arte és una interessant i
reveladora antologia dels seus diaris per
Espanya, França, Itàlia, el Marroc, Turquia
i Grècia –les pàgines dedicades al mont
Athos són realment hilarants– en els quals
Wharton tant podia extasiar-se davant
d’un paisatge, un àpat, un quadre o un jar-
dí. Tant li feia. A gairebé tot sabia trobar-
hi la punxa. La professora Teresa Gómez
Pous ens situa l’autora de Del viaje como
arte en una brillant introducció que revela
les facetes menys conegudes d’una dona
que va aprofitar una vida llarga i privile-
giada per entendre i explicar les realitats
tan internes com externes. ❋

DINS EL COR
DEL MAR
Nathaniel Philbrick
Traducció:
Alexandre Gombau
Editorial: Proa
Barcelona, 2016
Pàgines: 460
Preu: 19,50 euros

DEL VIAJE
COMO ARTE
Edith Wharton
Edició: Teresa Gómez
Editorial: La Línea
del Horizonte
Madrid, 2016
Pàgines: 265
Preu: 22 euros

NOVEL·LA DAVID CASTILLO

íctor Nubla (Barcelona, 1956)
acaba de fer seixanta anys i ho ha
celebrat amb una nova sorpresa.

Els que el coneixem estem acostumats que
la seva obra no sigui conformista, sinó que
forma part d’una revelació, d’una rebel·lió
en el sentit més estricte del terme. El viaje
secreto de Elidan Marau a través del Mar de
Leche és la seva novel·la més important,
fruit de dècades de treball mentre cons-
truïa una sòlida obra literària, eclipsada
segurament per la seva feina com a músic i
activista cultural. Després de dos llibres,
que també van ser força estimulant, Como
caza un dromedario i El regal de Gliese, El
viaje secreto de Elidan Marau a través del
Mar de Leche és la confirmació del geni
narratiu del de Gràcia. L’argument el po-
dríem resumir com si fos una novel·la de
viatges al més pur estil Stevenson: desco-
bertes, pirates, incertesa...

Només amb aquesta lectura ja en tin-
dríem prou, però Nubla fa un pas enda-
vant i ens situa en els reialmes de la cièn-
cia-ficció i la fantasia, on se sent tan còmo-
de. El resultat és una peça d’orfebreria, un
tractat de filosofia on la narrativa flueix i la
poesia brolla en cada paràgraf com en una
rapsòdia. La podríem etiquetat com una
nouvelle per l’extensió, però l’artefacte és
condensat i requereix múltiples lectures. Si
un no se sent satisfet, simplement s’ha de
deixar guiar pels aventurers que acompa-
nyen l’heroi Elidan Marau en una singla-
dura en què la goleta Hammerhead supera
les coordenades de l’espai temps i ens en-
dinsa en un territori en transformació, ple

V
Rumb a la imaginació i la fantasia

de trampes i reencarnacions, on la des-
cripció dels paratges és tan il·luminada
com les que va fer William Burroughs a la
poc valorada Trilogia de la Nit Roja o les
faules tendres i ecològiques de Douglas
Adams, autor de Guia galàctica per a auto-
estopistes. Com en un relat de Libro de are-
na, de Borges, Nubla obre el diafragma de
la seva ment en una fastuosa exploració
dels sentits, del sentir-se perdut, de la va-
lentia, de l’aventura. El quadern de bitàco-
la d’Elidan Marau resulta interessant fins i
tot en els escassos moments en què esdevé
més divagador. Projecta la ment del lector
perquè la fa entrar en metamorfosi.

Les trobades amb sirenes i tritons o el
desafiament d’un pirata van més enllà de
la subversió de la realitat o a la concatena-
ció episòdica de capítols. L’odissea és per
aprehendre-la, per submergir-se dins un
jeroglífic que superarà les fronteres entre
estats, que en algun moment la novel·la
proposa. Durant les jornades en què s’or-
dena la narració se’ns pot parlar de la sal-
vatge putrefacció o d’un cel escorxat men-
tre els aforismes ens omplen de suggestió.
Com quan ens diu que si “el vestigi que
compartim, i que anomenem realitat, no
va tenir un origen veritable; sinó que va ser
una capacitat, un do”. El de la genialitat. ❋

Víctor Nubla ha
estat un
revolucionari en la
música i la literatura
JOSEP LOSADA

EL VIAJE SECRETO
DE ELIDAN MARAU
A TRAVÉS DEL
MAR DE LECHE
Víctor Nubla
Editorial: Incorpore
Pàgines: 76
Preu: 12 euros


