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JENNIE MAYLE

Peter Mayle ens mostra plaers gastronòmics a França

A S S A I G

Crònica d’un ‘gormand’
J O A N A G U T

Peter Mayle, Lliçons de la bona vida.
Traducció de Núria Panadès.

Edicions 62. Barcelona, 2002.

P
eter Mayle és un escriptor
anglès enamorat de la Pro-
vença. Després de residir du-
rant una dècada a Nova York
dedicat professionalment al

món de la publicitat, Mayle va iniciar
la seva carrera d’escriptor el
1975. De llavors ençà ha pu-
blicat quatre novel·les, Dispo-
sat a tot, Hotel Pastís, Perseguint
Cézanne i Una vida de gos i tres
llibres sobre Provença, Un any
a Provença, Tougurs Provença i
Encara Provença. Lliçons de la
bona vida és la seva darrera
obra, publicada original-
ment l’any passat.

En els seus llibres anteri-
ors de no-ficció, Peter Mayle
ens parlava de la Provença,
del seu paisatge, de la seva
gent, dels usos i costums
d’aquest vell país del Llen-
guadoc. Ara, amb Lliçons de la
bona vida, l’autor ha ampliat
el seu radi d’acció i ens porta
als quatre punts cardinals de
França, darrere les exquisi-
deses gastronòmiques i els
bons vins francesos.

Mayle inicia el seu especial
recorregut al restaurant Ma-
rius et Janette de París, on
l’autor descobrirà els plaers
del paladar i que servirà de
punt de partida d’una llarga
excursió a la recerca del bon
menjar i del millor beure. La
primera etapa el durà a Ri-
cherenches, un poble al nord-est d’O-
range, on anualment se celebra la
Missa de les Tòfones. Allí, de la mà
dels membres de la Germandat de la
Tòfona, assistirà a una cerimònia re-
ligiosa en honor del preciós tubèrcul,
a la subhasta de les tòfones, que de-

terminarà els preus de la temporada,
i finalment a un àpat, naturalment a
base de trufes. Més endavant, les pa-
pil·les gustatives portaran l’autor a
Vittel, una població dels Vosgues, al
nord-est del país, on l’últim diumenge
d’abril de cada any es reuneixen els
amants de les cuixes de granota per
tal d’endrapar-ne a cor què vols.

Al nord de Lió es troba la ciutat de
Bourg-en-Bresse famosa pels seus po-

llastres de pagès de procedència con-
trolada, amb exposició d’aviram, fes-
tes populars i l’inevitable gran àpat a
base de capons regats amb Meursault.
El Livarot és un formatge de la regió
de la Normandia que, com en els casos
anteriors, també té una festa anual de

degustació, acompanyat ara amb si-
dra i rematat amb Calvados, el licor
preferit del comissari Maigret. Sent a
França, en aquest periple gastronò-
mic no hi podien faltar els caragols,
aquests mol·luscos que els entesos
troben exquisits. Serà a la ciutat de
Martigny-les-Bains on se celebrarà la
litúrgia caragolera. Tornant cap al
sud, Mayle s’aturarà al Club 55, un
restaurant marítim a prop de Saint

Tropez, on la singularitat de
la teca consisteix en menjar
un excel·lent dinar a base de
peix i marisc entre noies
mig nues.

Els tastadors de vins tam-
bé tindran el seu paper en
la Marató del Médoc, on in-
centius líquids com el Lyn-
ch-Bages, el Lafite Roths-
child, el Phelan Segur, el
Latour, etc., constituiran el
seu punt de referència. I els
vins de la Borgonya, en
ocasió de la subhasta de vi
més important del món, fa-
ran de meta d’arribada,
amb una parada posterior a
un sorprenent balneari per
a gastrònoms i sibarites que
volen recuperar forces.
Tanca el viatge la curiosa
història de la guia Michelin,
la Bíblia dels gormands de
tot Europa.

Lliçons de la bona vida, com
les obres anteriors de Peter
Mayle, és un llibre d’una
gran amenitat, perquè l’au-
tor sap combinar molt sàvi-
ament la informació que
aporta amb unes dots d’ob-
servació molt agudes, amb

personatges pintorescos, reflexions
intel·ligents i, sobretot, amb un sen-
tit de l’humor molt fi; un sentit de
l’humor, valgui la redundància,
molt anglès. La traducció de Núria
Panadès està molt ben feta, a l’altura
de les circumstàncies.

P O E S I A

Enmig
la recerca

C O N C H A G A R C Í A

José Ramón Trujillo, El reino. Accèssit 11è
premi Jaime Gil de Biedma de la Junta

Castella i Lleó. Editorial Visor.

Madrid, 2002.

L’
escriptora argentina María Ne-
groni escriu una excel·lent me-
tàfora a propòsit de la recerca:
“En todas sus edades, hablando de ti
mismo bajo túneles, como quien pi-

erde cosas i se asusta. Habrá que buscar más
culpables. Revolver. Soplar cenizas. Hasta que
arda esa imagen calcárea, ciega y misteriosa”.
Imatges que em vénen molt bé per parlar
de l’últim poemari de José Ramón Trujillo
(Madrid, 1966), perquè a mi em sembla que
tot el llibre és un viatge iniciàtic el transitar
del qual és la recerca i aquesta s’atura pre-
cisament en l’errar.

En el camí, podem anomenar-lo d’apre-
nentatge, des que surt de la casa amb una
“ansia de luz” la veu del poeta va desemba-
rassant sendes a base de llums i d’ombres.
La bonica factura dels poemes, recolzats en
un ritme que provoca l’hendecasíl·lab
blanc, desperten al lector un plaer estètic
que indueix a entrar en aquesta aventura
d’indagació interior: “Sobre los frescos, dibuja
el moho / jeroglíficos, un óxido azul / esponja las
verandas y las rejas, / anida en la médula de los
muebles, / envenena los goznes, las cancelas”.

Poesia que no té aire de quotidianitat i
recupera el bon do de la paraula recolzada
en tradicions nostres. Així, sant Joan, l’An-
tic Testament, Juan Ramón Jiménez, orbi-
ten entre aquesta recerca que molt em te-
mo que potser és la de la poesia amb ma-
júscules.

DUES METÀFORES DE LA SET
En la construcció del poemari l’autor ha
posat bon encert en la seva divisió, s’obre
amb la metàfora de la set, i es tanca amb la
mateixa metàfora: “Aguardar el milagro de ser
(de nuevo) uno / y los otros, de atravesar la piel de
los nombres”. Set de saber, de comprendre
que el pas del temps no condueix més que
a continuar errant. Poesia introspectiva les
millors metàfores de la qual es reflecteixen
en les guspires formades per feixos de llum
manifestant-se amagada, potser per anun-
ciar que la recerca és el camí, però, cap on
anar?: («“Abandona la comodidad”, dijo la voz /
entonces, “y busca el laberinto de la rosa” »). Se
sap que la simbologia de la rosa és puresa
sobretot. Per aquest motiu José Ramón
Trujillo no li ho posa fàcil al lector. Un
s’ha de desprendre del que sap per afer-
mar-se i apropar-se a una altra mirada,
una manera de mirar que té sobretot en
compte la recerca metafísica, però sense
gens de religiositat, i tan sols apunta cap
a la desolació de les certeses: “Subir no es
más duro, / llegar no es lo que importa, / es más
duro aguardar / como lo hace en el surco / la
semilla del hombre”. Aleshores, ¿potser no
es percep que en el fons hi trobem una
gran dosi de nihilisme? El pas del temps
és un dels grans temes de la poesia, i
tractar-lo és cosa del poeta. En aquest cas,
un es queda amb la sensació que, malgrat
la joventut de l’autor, està rotundament
convençut que l’edat dels desencontres
amb un mateix pot ser qualsevol. I real-
ment aconsegueix transmetre-ho, perquè
les qüestions de temps i espai es resolen
també amb la poesia i, si no, llegeixin
atentament el poema XXX, Plenitud. Crec
que José Ramón Trujillo, guardonat amb
aquest llibre amb un accèssit al premi Gil
de Biedma, ha posat una veu encertada al
panorama poètic.

P O E S I A

Poemari assenyat
G E M M A C A S A M A J Ó

Helena Porteros i Liroz,
Llunes d’Aram. Solsona

Comunicacions. Solsona, 2002.

A
l’úter del darrer recull de
poemes d’Helena Porteros
palpita una transparent i
contagiosa contundència.
Llunes d’aram s’erigeix com

un poemari assenyat i per procedir-hi
al contacte és imprescindible eri-
gir-se en un lector capaç de cosir i
descosir el text, un lector Penélope.

La veu d’Helena Porteros –en ge-
neral exacta, eficient i afilada, tot i
que a voltes tremolosa i excessiva-
ment explícita– és una veu singular
que convé conèixer i seguir. Llunes
d’aram és el seu segon poemari. El

primer va aparèixer al mercat fa tot
just quatre anys sota el títol Escrits a la
pell, i va ser guardonat amb el premi
Anna Dodas 1999. Entre l’un i l’altre,
hi ha hagut temps i espai per a
nombrosos projectes col·lectius rela-
cionats amb la disciplina: espectacles
poeticomusicals i la participació en
algunes antologies com ara Poesia no-
ranta i Vint-i-una poetes per al segle XXI.

El delicat i musical cutis dels ver-
sos que conformen el llibre no és pur
manierisme –l’autora troba el sentit
i la transcendència a la música– sinó
que encobreix un ventre vertebrat,
una medul·la travada i ben tibada.
L’obra està seccionada en sis parts di-
ferenciades i alhora capaces d’establir
un generós diàleg entre elles. Joc de
continuïtat que captura, encercla i

estreny no només aquest poemari si-
nó l’obra precedent, i esdevé mostra
d’una trajectòria coherent. El deno-
minador comú dels versos és l’escor-
coll –a través d’un llenguatge revela-
dor– en la condició humana. L’autora
dispara la retina damunt el mar, la
pluja, la lluna i el cel integrats en una
quotidianitat lúcida (“venedora de
llunes d’aram, capsigrany nocturn i
desordre”); damunt el gest del lector
(“i el gest confús que em fas mentre
em llegeixes”) i el mateix gest de
construcció del poema (“i caic en la
cacofonia fàcil que em dóna la ce”). El
poemari va saltant, lubricadament,
entre totes aquestes temàtiques que
alhora ho són dels primers passos
d’una obra que es presenta com a
unitària i difícilment esquarterable.


