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Mecion Mateu ha escrit un poemari oníric

El més gran dels somnis
P O E S I A
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E
n un d’aquests inte-
ressants espais inter-
nautes que existei-
xen de fòrum obert
dedicat a l’art i la li-

teratura, apareixia escrita fa
poc una l’afirmació: “El món
dels somnis, en tota la seva
complexitat tant de concepció
com de plantejament, consti-
tueix una constant temàtica
entre els poetes; segons la ma-
nera com aquest tema és trac-
tat, hom pot arribar a distingir
entre un poeta de volada i un
poeta més aviat poc estimu-
lant...”. La frase formava part
d’un article més extens titulat
Temes recurrents en la literatura
(hem de suposar que la d’aquí
i la d’arreu) i que signava algú
anomenat o anomenada M.P.A.
No diré que les intencions de
l’escrit no fossin valuoses –el
títol ja té la seva prestància–,
però sembla evident que dins i
fora del seu context aquesta
afirmació resulta escassa i a
bastament imprecisa. Primer,
pel seu to hermètic i sentenci-
ós, el qual diu ben poc a favor,
justament, de la literatura en
general i de la poesia en parti-
cular. I, en segon lloc, per
aquesta estranya militància de
culte a unes categories temàti-
ques de valoració, talment com
si haguéssim ara d’inventar
unes graduacions d’acord amb
les diferents matèries i de llur

tractament en el si de la lite-
ratura i de totes les possibles
formes d’expressió que existei-
xen i conviuen al món...

Tot això ve a tomb de la lec-
tura –reconfortant, per cert,
després de l’escassedat inter-
nauta en qüestió– d’aquest
Ningú, petit, de Melcion Mateu
(Barcelona, 1971); un llibre
construït sobre el fonament
del referit univers dels somnis.
Enceten el volum uns aclari-
ments que signa el mateix au-
tor i dues cites portentoses que
guarden una relació indubta-

ble amb la saba que transcorre
en el llibre: la primera, d’Art-
hur Rimbaud, la següent de
John Ashbery. En aquests Acla-
riments se’ns adverteix de la
gènesi de l’obra i d’alguns me-
canismes formals que l’articu-
len. Així, doncs, els poemes
s’inspiren en el còmic Little Ne-
mo in Slumberland, de Winsor
McCay, que aparegué publicat
per primera volta el 15 d’octu-
bre del 1905 amb el dominical
del New York Herald i del qual
Melcion Mateu ofereix les de-
gudes referències posteriors.

Eren aventures viscudes per
uns personatges prou singu-
lars, i eren somnis també que
tenien una particularitat: que-
daven sempre interromputs en
l’última vinyeta, just quan el
petit Nemo, el seu protagonis-
ta, es despertava.

UN VIATGE ONÍRIC TREPIDANT
En efecte, la interlocució in-
tensa que s’estableix entre
fantasia i realitat en tot aquest
recorregut oníric de Ningú, petit
té molt a veure amb unes ha-
bilitats sorprenents en el trac-
tament del tema. Però en cap
cas aquesta fóra l’única exclu-
siva –i ho dic novament en
al·lusió a l’afirmació rotunda
de M.P.A.– que ens duria a
descobrir i a constatar les qua-
litats innegables de Melcion
Mateu com a poeta, després del
seu primer recull Vida evident.

Transportat ara i adés en el
cos i en l’entranya d’aquest
petit Nemo (que conviu en les
seves aventures i somnis amb
altres personatges fantàstics i
reals), Melcion Mateu explora
de manera minuciosa els via-
ranys màgics i també obscurs
d’una infantesa i el seu pas la-
beríntic i alhora indefectible
cap a una racionalitat, en co-
incidència amb aquest mo-
ment vulgues no vulgues d’e-

nigma i de trobada al mateix
temps que representa el des-
pertar-se. Certament, se’ns
presenta un viatge trepidant;
en aquest sentit, els poemes en
conjunt fan pensar en una ex-
tensa narració plena de mati-
sos sorprenents en el llenguat-
ge i en tota una atmosfera d’i-
matges saborosament despro-
veïda de la flonjor sempre
massa recurrent dels mimetis-
mes i dels esterotips.

Entre aquest anar i tornar de
la fantasia a la realitat i vice-
versa apareix un poema col·lo-
cat estratègicament en el llibre,
de to i estructura ben diferents,
que Mateu titula El més gran dels
somnis i que funciona en certa
manera com a justificació, pre-
cisament per la seva clarivi-
dència en el punt de vista. La
composició fa així: “El meu
somni més gran no són les fa-
des / ni el vaixell dels viatges
perillosos, / ni cap palau tan
gran com ho és la pàgina. / És
un somni més gran, va més
enllà, / més enllà de la nit i dels
paisatges / que alimenten la
ment i no la vista: / les barnilles
rompudes del paraigua, / els
fanals emboirats de l’avinguda,
/ el carrussel desert que espera
l’auba...”. I prossegueix al final:
“Cap música potser, ni cap di-
buix, / cap desig ofegat ni cap
fantasma, / cap afany inventat,
cap fantasia, / el meu somni
més gran és despertar-me”.

Peripècies de Madelman i Barbie
N A R R A T I V A Ò S C A R M O N T F E R R E R

Nicholas Sparks, Un revolt a la
carretera. Traducció de Rosa
M. Calonge i Fontcuberta.

Proa Barcelona, 2002.

L
a novel·la Un revolt a la
carretera, fruit d’un
procés d’aplicació en
fred de la matemàtica
a la literatura, comen-

ça amb un pròleg en què un
personatge anònim –que man-
té aquesta condició fins gairebé
el final de l’obra– avança que
30 anys enrere es van produir
els fets que s’expliquen en el
text i marca els paràmetres en
què es desenvolupa l’acció: la
base d’aquesta mena de plat
precuinat que només cal escal-
far en el microones de la lectu-
ra lleugera la constitueixen el
misteri misteriós, la tragèdia
tràgica i l’amor amorós. Amb
aquests elements, relligats amb
un pessic d’incidències, un
grapadet d’indecisions, una cu-
lleradeta de dubtes i unes go-
tetes d’inquisició introspectiva,
Nicholas Sparks ha confegit
una obra tampaxiana: no es
mou, no es nota, no molesta i es
llença a la pila de la brossa
sense penediment.

De què va la cosa? Com fun-
ciona l’invent? L’autor agafa un

protagonista masculí, de nom
Miles Ryan i de professió adjunt
del xèrif –per tant, defensor de
la llei i de l’ordre entesos a
l’estil dels EUA–, que és vidu
perquè, un parell d’anys enrere,
la seva muller va trobar la mort
mentre corria per fer esport
–que feia fúting, vaja–. La dona
la van atropellar i, quan arren-
ca l’acció, no se’n coneix el res-
ponsable. ¿Això turmenta el
protagonista, que encara és jo-
ve i que és descrit com un d’a-
quells homes l’atractiu del qual
no és llampant però sí sòlid i
un pèl, però no gaire, aspre?
Efectivament! El turmenta
molt, del tot! A més, per arro-
donir-ho, ja posats, no només es
vidu. ¿Té un fill petit de qui ha
de tenir cura? Sí! Estereotipar
més el protagonista és gairebé
impossible...

La part femenina tampoc no
va coixa... Ella ha estat anome-
nada Sarah Andrews. Des del
punt de vista de la cosa física, és
atractiva gràcies als cabells ros-
sos, que no du ni curts ni llargs,
als ulls blaus i a una geografia
corporal competitiva segons els
cànons esteticoideològics que
ara imposen Hollywood i la
publicitat occidental –plàstic,
silicona i més plàstic–. En
l’àmbit psicomoral, l’autor la fa

divorciada després que el marit
–un jove de bona família,
atractiu i triomfador– la deixés
de banda en saber que ella no
podria ser –per impossibilitat
fisiològica– la mare dels seus
fills. Ella, descentrada, s’arrece-
ra en el poble en què viu la fa-
mília. Fa de mestra a causa de
les necessitats narratives, que la
duen a fer-se càrrec del fill de
l’ajudant del xèrif. Quan detec-
ta alguns problemes en la for-
mació del nano, contacta amb
el pare. I ja estan posats els ri-
ells sobre els quals rodarà la
gresca...

SENSE SORPRESES
Quatre notes sobre la resta de la
trama, per bé que endevinar
per on va –i, sobretot, com
acaba– és més fàcil que la cosa
més fàcil de fer que hi pugui
haver: en el pla sentimentaloi-
de, ella i ell s’ho fan venir bé
per arranjar un seguit de tro-
bades en què la inhibició sexual
desapareix de manera calcula-
da –calculada per l’autor!–; ell
manté viva la seva obsessió pel
responsable de la mort de la
seva muller i això li suposa al-
guns problemets; l’ombra de la
morta s’interposa entre ell i ella
i els crea altres problemets; i
intervé el personatge que re-

dacta el pròleg per aconseguir
un final del qual, amb benvo-
lença, es pot dir que sembla
haver estat inspirat per l’escena
de Salvar al soldado Ryan en què
Tom Hanks alliçona Matt Da-
mon abans de morir.

S’ha de dir, per fer justícia,
que Un revolt a la carretera és una
novel·la ben escrita. La mecàni-
ca narrativa funciona de ma-
nera ben greixada amb frases
d’estil National Geographic –sub-
jecte, verb, complement, punt i
torna a començar–, que són del
tot correctes en una publicació
divulgativa que s’adreça a un
públic lector heterogeni però
que, potser, en una novel·la,
aconsegueixen que el resultat
no gaudeixi d’una gran qualitat
literària i que, potser només,
esdevingui una proposta de
lectura senzilla tant en la for-
ma –que no hauria de ser
qüestionable– com en el fons
–si només es busca proporcio-
nar distracció, res a dir.

I aquí hi hauria el nus de la
qüestió. Exactament, Un revolt a
la carretera, per a què ha estat
escrita? La solapa de la coberta
informa que el senyor Nicholas
Sparks “va debutar amb El qua-
dern de Noah (1996), que s’ha
traduït a prop de quaranta
llengües”. Fred, fred. Diu també

que “després va publicar El mis-
satge en un ampolla (1998), del
qual es va estrenar una versió
cinematogràfica protagonitza-
da per Kevin Costner i Paul
Newman”. Ui, la cosa s’escalfa!
Finalment, la solapa canta: “La
seva darrera novel·la és Un revolt
a la carretera (2001), de la qual
s’han venut immediatament
els drets cinematogràfics”. La
cosa crema, que avisin els
bombers! Atenció a l’immediat-
ament... És la clau de tot plegat.
Se suggereix que el paper de
Miles Ryan el faci Ben Affleck.
Per al de Sarah Andrews, Julia
Roberts estaria bé, però Came-
ron Diaz ja és rossa i té els ulls
blaus, circumstàncies que la
farien també una candidata.
Per fer la pel·lícula, no caldria
tocar gaire o gens la novel·la i el
resultat final de la versió en
cel·luloide seria força similar al
de la versió en cel·lulosa: una
historieta intranscendent amb
happy end amb un Madelman i
una Barbie com a protagonis-
tes. Vaja, com moltes de les que
es fan per mantenir les masses
entretingudes. I el senyor
Sparks –chapeau, mister–, milio-
nari. I tots tan contents... ¿Però
per arribar al cinema calia ha-
ver publicat la novel·la? ¿No
hauria estat més pràctic fer di-
rectament el guió i estalviar la
mort inútil d’una bona colla
d’arbres?


