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➤ La narrativa de Francesco
Biamonti es podria situar
entre els clàssics de la gran
literatura del XX –Gadda,
Buzzati, Pavese, Vittorini,
Bassani i Calvino– i els ac-
tuals Magris, Del Giudice,
Pazzi i De Luca. De fet, va ser
Calvino el descobridor, el
1983, d’un dels narradors
que millor han sabut conju-
gar el nus de la narració
amb la descripció concisa
dels paisatges, que ens pre-
senten d’una manera implí-
cita els estats anímics d’uns
personatges que vagaregen
per la novel·la com a ombres.
La narrativa de Biamonti
s’assembla a l’obra més me-
tafísica i simbòlica de l’Elio
Vittorini de Conversa a Sicília i
a la del Calvino de Les ciutats
invisibles. La sensació de
clandestinitat, la frontera
resulta tan inquietant com
la d’El desert dels tàrtars de
Buzzati. Aquestes compara-
cions poden resultar gratuï-
tes per la veu pròpia de Bia-
monti, però el que vull re-
marcar és que la lectura de
la seva novel·la, des dels pri-
mers paràgrafs, et fa associ-
ar-lo amb els grans. Amb poc
més de cent pàgines, amb
un estil que busca la breve-
tat i amb uns diàlegs prota-
gonistes, el narrador ens sap
transmetre la soledat, la
buidor i la majestuositat
d’un paisatge del qual està
profundament amarat. La
primera traducció aparegu-
da a l’Estat, de Rosa Maria
Oliversos, ens acostarà el
perfum del vent, del cel, dels
camps i del mar on Bia-
monti ens subjuga.

La veu del silenci,
del vent

i de la llum
➤ És difícil explicar l’argument de Vent de
mar endins, perquè la substància que el sosté
està feta més d’atmosfera que d’intriga. No
obstant, ho provarem: hi ha personatges, ac-
tors, el protagonista (anomenat Vari) i dues
dones (Virgin i Sabel), però les seves accions
són difícils de descriure. Té molt més pes, en
canvi, l’ambient, com si el mar, la muntanya,
els arbres, les cases, l’aire i la llum poguessin
actuar de forma més definida que els humans.

Què els passa, doncs, a Vari, Sabel i Virgin?
Poca cosa més que res. El llibre comença quan
mor l’antic passador, l’home que ajudava a
passar gent des de la Ligúria italiana a França
de manera clandestina. Llavors apareix en es-
cena Sabel, una dona jove que vivia amb el
passador i que potser era la seva filla. Sabel
demanarà a Vari que ajudi a passar la frontera
a dos clandestins que després d’aquesta mort
s’havien quedat sense algú que els ajudés i
aprofita per anunciar-li que és possible que
ella marxi per sempre.

Vari acceptarà la feina i començarà aquí la
seva obediència a un amor que es nodreix de
llunyania i de nostàlgia. Vari abandonarà el
cultiu de les oliveres i pensarà sempre en
Sabel, provant fins i tot de trobar-la. Però
ella resta inabastable i els seus destins no es
creuen. La història queda, doncs, sense
cloncloure.

No fa falta, doncs, buscar una història
potent. El veritable protagonista de Vent de
mar endins no són els seus personatges, sinó
la llum i la soletat, que com que són dues
idees en si mateixes inenarrables, contribu-
eixen a fer la sensació de melangia i d’elegia
que trobem en cadascuna de les planes del
llibre.

Francesco Biamonti va néixer el 1930 a
San Biagio della Cima, un petit poblet de
pedra típic de la Ligúria italiana entre Bor-
dighera i Ventimiglia. Fa molts anys, va
exercir de bibliotecari a la ciutat, però se’n
va cansar aviat i va decidir tornar a la seva
terra d’oliveres i de mimoses.

Com a escriptor, va ser Italo Calvino qui el
va descobrir (tard, quan Biamonti ja tenia
cinquanta anys) i li va publicar l’any 1983,
L’angelo di Avrigue. Vuit anys més tard, Bia-
monti publicava Vento largo, que Proa acaba
de traduir per Vent de mar endins.

Després han arribat Attesa sul mare (1994),
del qual se’n va fer una pel·lícula titulada
Mare largo i Le parole, la notte (1998).
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“Les paraules
dels meus
llibres són fetes
de murmuris
interiors, de
converses amb
un mateix. La
meva escriptura
és d’un lirisme
cru”

L.D. Per això els seus personatges
parlen tan poc?
F.B. És que els meus personat-
ges no xerren, sinó que par-
len. En els meus llibres no hi
ha mots buits de sentit, sinó
paraules que busquen la co-
municació profunda.
L.D. Escriure buscant sempre
aquesta densitat deu resultar-li
difícil.
F.B. Sí, per mi escriure és una
tasca llarga i difícil. Llenço
deu pàgines per quedar-me’n
només amb una i, tot i això,
encara tinc temptacions
d’escurçar-la encara més i
més i més... No crec que els
meus llibres es puguin espré-
mer més del que ja ho estan.
No faig descripcions exhaus-
tives, perquè dir-ho tot és
una opció que limita massa,
que escanya la llibertat de la
imaginació. És el lector qui
ha d’imaginar i entendre. Les
paraules dels meus llibres
són fetes de murmuris inte-
riors, de converses amb un
mateix, d’autointerrogaci-
ons. La meva escriptura és
d’un lirisme cru.
L.D. La seva primera novel·la la va
publicar gràcies a les recomaci-
ons d’ Italo Calvino.
F.B. Jo vaig enviar l’obra a di-
ferents editorials. Ell treba-

llava a l’editorial Einaudi i
em va escriure una carta be-
llíssima dient-me que li ha-
via agradat molt.
L.D. Què recorda d’aquest autor
italià ja clàssic?
F.B. La vigilància mental, la
comicitat de les seves parau-
les, el seu silenci... Era un
home extraordinari. Calvino
explicava que no era gaire
enraonador perquè el seu
pare era lígur, i, com ells, era
lacònic i taciturn, i la seva
mare era una sarda que no
parlava mai. Vaig coincidir
amb ell dues vegades i només
després de la publicació del
meu primer llibre, perquè
abans em feia vergonya. Però
les poques vegades que el
vaig veure, vam entrar de
seguida en sintonia: érem de
la mateixa regió i amb un
simple gest ens enteníem.
Em va aconsellar que no
abandonés mai la nostra es-
timada Ligúria.

L.D. Va publicar la seva pri-
mera novel·la quan ja tenia
cinquanta anys. Abans no
havia sentit la necessitat
d’escriure?
F.B. Abans escrivia, però
no literatura, sinó crítica
d’art, concretament de
pintura. Després, no te-
nia ni el temps ni l’estat
d’ànim necessaris per
dedicar-me a una novel-
la, perquè sempre he
treballat la terra, les
meves oliveres, les meves
mimoses... Ara em sento
una mica culpable de no
haver-me posat a escriu-
re abans.
L.D. Els seus llibres són consi-
derats obres profundament
líriques...
F.B. Sí, també ho deia Cal-
vino: el lirisme és una
forma d’acostar-se a la reali-
tat, és la manera més ràpida
de fer-ho. L’escriptor pot
portar el lector a una realitat

aportant-hi una acumulació
infinita de detalls d’aquest
nou món. És el que feien
Dickens, Tolstoi i els grans

clàssics. Però també es
pot arribar a aquesta al-
tra realitat a través d’u-
na frase lírica molt breu,
que sacsegi el lector i el
tregui del món real per
portar-lo al món de la
novel·la. El lirisme és tí-
pic dels escriptors medi-
terranis, i per tant, tam-
bé dels autors espanyols.
La diferència és que el
lirisme dels escriptors
espanyols és barroc, no
és el lirisme clàssic, que
és més eixut, més sec.
L.D. La seva última novel·la,
‘La parole e la notte’, ha si-
gut un gran èxit de vendes
tant a Itàlia com a França.
Ja n’està escrivint un altra?
F.B. Sí i n’he avançat una
vintena de pàgines a una
revista del Migdia francès.

Em sembla que ho publicaran
aquest desembre. Els de l’edi-
torial Einaudi se m’enfada-
ran, però...


