
1 9 . 1 1 . 2 0 1 7

18
Op

in
ió

Dubtes i mirades

LITERATURA
LLUÍS LLORT

ls meus llibres no són objectes
de laboratori ni formen part de
cap màrqueting, sinó que nei-

xen de l’experiència personal i, natural-
ment, de l’escriptura entesa com a pulsió,
com a necessitat i no pas un hobby o una
professionalització”. Són paraules de Jau-
me Benavente que podem llegir al breu i
deliciós llibre Una mirada interrogativa &
altres textos errants.

Nascut a Barcelona el 1958, quan tenia
uns tres anys Benavente va fer amb la fa-
mília un llarg viatge en vaixell fins al Bra-
sil, on van viure tres anys abans de tornar
a Barcelona. Un viatge, el primer dels que
posteriorment ha fet, que el va marcar de
manera natural, enriquidora.

Benavente és un passejant que obliga a
la intervenció de l’atzar quan es deixa ar-
rossegar pel ritme dels carrers i paisatges
que transita allà on va. Fa fotos (unes
quantes les podem veure en aquest vo-
lum) i, durant uns anys, va pintar quadres
(un gravat a la portada i un a dins), però
ell és escriptor: dotze novel·les (quatre de
juvenils), dos reculls de relats, un de poe-
mes, una obra de teatre i, fa l’efecte que un
dels seus gèneres preferits, dos llibres de
narrativa de viatges, tot i que el viatge en
totes les seves formes sempre és present en
els seus textos.

Quan un editor xilè li va publicar la tra-
ducció al castellà de la novel·la Nocturn de
Portbou, del 2003, també va ser convidat a
presentar-la i a fer una conferència sobre
la seva obra a la Universitat Finis Terrae de
Santiago de Xile. Una mirada interrogativa
& altres textos errants, publicat en català
per Libros de la Vorágine i amb dos textos
sobre l’obra de Benavente de Marcela Ri-
vera i Àlvar Masllorens, recull la transcrip-
ció de la conferència i la percepció de l’au-
tor del viatge a Xile. “El viatge està en
l’origen de la meva vida [...]. Amb els anys
he entès que escriure és explorar, dibuixar
cartografies de l’imaginari propi i de l’al-
tre, un llarg aprenentatge [...], un periple
interior a través de l’experiència”

Jaume Benavente se sent català i, tam-
bé, intel·lectualment i emocionalment,
portuguès. Espanyol, no: “[...] Anímica-
ment estic desconnectat del tot dels espa-
nyols, el meu món no té res a veure amb
ells.” Així de clar. Però més enllà d’identi-
tats nacionals, se sent un passejant que
cerca aventures quotidianes en els carrers,
en les pel·lícules i en els llibres que l’han
format com a persona. S’interroga sobre
l’entorn, dubta del que anomenem realitat
i sent la necessitat vital de plasmar literà-
riament les reflexions que neixen als vo-
rals del camí de l’experiència que va recor-
rent amb pas lent. O fent fúting. ❋

“E
Cants de sirenes
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

uan vas conduint i sents una
sirena saps que t’has d’apar-
tar. El so intens avisa que has

de deixar pas amb urgència. Ara pas-
sem una temporada amb tantes sirenes
al nostre voltant bramant alhora en di-
ferents direccions que estem atordits (i
angoixats?). Tot és altament urgent,
greu, estrident i al límit.

De totes les criatures mitològiques
formades amb una part humana i una
animal, gosaria dir que la sirena és de
les més populars. Tenim en ment l’es-
tatueta de la ciutat de Copenhaguen,
fent referència al conte d’Andersen, i
fins i tot els més petits estan familiarit-
zats amb la de Walt Disney, on la sire-

neta du un biquini (lila) per tapar-se
els pits per primer cop en la història de
la humanitat.

Però aquestes misterioses figures fe-
menines que des de l’illa encisen tots
els humans amb el seu cant són molt
antigues. Homer ens en parla a L’Odis-
sea. Per poder superar el pas per la seva
costa, i seguint els consells de la maga
Circe, Ulisses posa cera d’abelles a les
orelles dels seus mariners per tal que
no puguin sentir-les mentre remen. I
ell es fa fermar al pal de l’embarcació a
condició que no el deslliguin sota cap
concepte. Però les cantores d’Homer
no són les gràcils i sensuals sirenes a
què estem acostumats, amb cabelleres
llargues, sovint vermelles, pits sensuals
i cues lluentes que llisquen elegants per
les aigües. No. Eren uns éssers meitat
dona, meitat ocell, més similars a les
harpies. I l’abducció del cant no venia
només per la fina melodia, sinó pel que
deien. Quan l’astut heroi s’arrisca a es-
coltar-les, conscient que pot perdre la

Q vida, no ho fa per la seva bellesa física,
ho fa perquè vol ser més savi. El valor
del coneixement. Elles saben tot el que
va a passar a Troia i tot el que passa a la
terra. Quina gran temptació. Com
s’havia de deixar perdre el cant?

El pintor anglès John William
Waterhouse, a diferència de la ma-
joria dels seus contemporanis que
utilitzen el mite per pintar “femmes
fatales de l’aigua” o nimfes de belle-
sa etèria –com ell mateix fa en altres
obres–, en aquest quadre en concret
retorna a les versions del món clàs-
sic representant les sirenes com
ocells foscos que volen per sobre de
la nau. Encerclen la tripulació en

una actitud d’atac fins al punt que
una d’elles –a la part inferior–
s’atansa agressivament a parlar di-
rectament a l’orella del tripulant. Es
va inspirar en el conegut Siren Vase
(segle V aC) del British Museum. La
ceràmica grega traslladava amb fi-
delitat els versos dels seus poetes.

El rol de les sirenes és similar al
de la serp al jardí de l’Edèn. Perillo-
ses temptacions amb forma femeni-
na que porten a la perdició. L’una
indueix a menjar el fruit de l’arbre
prohibit, fent Adam i Eva vulnera-
bles, l’altra provoca naufragis.

En el món modern, el simbòlic
cant de les sirenes arriba de maneres
diferents. Sovint ens atrapa (obses-
sivament?) escoltar tot allò que vo-
lem sentir. A les xarxes socials i a la
premsa, darrerament, hi ha multi-
tud de cants de sirena. Per a tots els
gustos. Amarreu-vos bé, navegants.
Embarrancar és fàcil. I llavors no
s’arriba enlloc. ❋

‘Ulisses i les
sirenes’, pintat per
John William
Waterhouse el 1891




