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El bon psiquiatre
N A R R A T I V A
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La Magrana i Mondadori.
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A
rriba la quarta no-
vel·la de Patrick Mc-
Grath quasi al ma-
teix temps que l’es-
trena de l’adaptació

cinematogràfica que David
Cronenberg (La mosca, Insepa-
rables, Crash) ha realitzat d’una
altra de les seves novel·les,
Spider. De fet, també Follia serà
portada quasi amb tota segu-
retat al cinema, amb Liam
Neeson i Natascha Richardson
de cap de cartell.

Stella, protagonista absolu-
ta de Follia, se’ns presenta des
d’un bon començament amb
fusta d’heroïna clàssica –Em-
ma Bovary, Anna Karenina–.
Hi ajuda molt l’astuta basa del
novel·lista a l’escollir el punt
de vista d’un tercer llunyà i
ambigu fins a la desesperació.
Homenatge a l’obra mestra de
Ford Madox Ford, El buen sol-
dado, aquesta tramposa narra-
ció objectiva d’algú que no
saps mai si no s’adona de res o
és que sap massa. El recurs
exigeix tremp al contar el que
conta i McGrath en té i és un
dels encerts que la novel·la
exhibeix tot al llarg de les se-
ves pàgines. Des de l’ull clínic
d’aquest psiquiatre aparent-
ment equidistant de tots els
punts possibles sembla que
tindràs una perspectiva clara i
global del que succeeix. Afor-
tunadament per a la literatura
i la vida, les coses només a
vegades són el que semblen.

La nostra protagonista arri-

ba amb el seu marit i el fill a
l’hospital on el primer, psi-
quiatre forense, ha de comen-
çar a edificar la seva promete-
dora i funcionarial carrera.
Però, ai, ella decau i somia. I
busca sense buscar la passió i
la troba. ¿Adulteri burgès a la
vista? No, sisplau. Stella es
llança com un tren desbocat
contra el seu destí, un malalt
mental, abans escultor de re-
nom, convicte d’haver matat i
esquarterat la seva dona en
plena performance etílica.

Sense fre i sense miraments.
La passió d’ella per ell, i d’ell
per ella? farà que la tragèdia
que escriuen els Déus amb
majúscules arrasi tot el que

està a prop d’aquest torrent
d’estupidesa, bogeria, alegria i
mort. Pas a l’ànsia de viure,
pas al desastre, a la devastació,
als mesos més apassionants
d’una vida.

El desenvolupament de la
història, un cop l’amant ma-
lalt fuig del centre psiquiàtric,
fa que el text respiri i s’ex-
pandeixi i les més de 200 pà-
gines no siguin sinó una re-
flexió sense respostes sobre la
línia difusa entre seny i insà-
nia, felicitat i canibalisme, ser
o simplement estar, estimar i
voler. Novel·la complexa i per-
torbadora, no pren partit ni
vol arribar a cap conclusió. La
passió com a meravellós càn-

cer pel que no té remei ni
tampoc explicació. Ànsia des-
tructora i alhora alliberadora.
McGrafft no es queda a la su-
perfície de la passió, ens porta
fins al centre per comprovar el
que s’ha dit, sense causes,
sense medecines, sense po-
der-ho evitar.

El text, la història, està ben
estructurada, tot ben mesurat
a estones gòtica, a estones in-
triga, a estones bucle trucu-
lent i moltes vegades lucidesa
i clarividència. Els personat-
ges definits, comprensibles i
compresos, fan que el llibre
no et caigui mai de les mans.
Algun però? La novel·la té
ànima de gran literatura però
cos de best seller. La seva prosa
no aixeca mai el vol traïcionat
per fer-lo –potser– fàcilment
deglutible per mestresses de
casa, advocats enamorats i to-
ta mena de viatgers de metro.
Massa ull posat en el cinema,
senyor escriptor, massa gran
públic, senyor novel·lista.

Però, de totes maneres, això
no desmereix una bona novel·la
erigida en nom de la passió
com a malaltia letal i inevita-
ble. Ets un desgraciat si passa
pel teu costat i et fiques en el
remolí, però també ho ets si al
veure-la passar t’amagues sota
el llit. Respostes? Pregunta-li al
doctor Corbellà, enganya el teu
marit, surt aquesta nit: queda’t
quiet i no facis res.
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Relats
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Manel Bonany, Habitació zero.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

M
anel Bonany
(Mataró, 1963),
músic i compo-
sitor que ha tre-
ballat en el tea-

tre musical i com a guionista
de diverses sèries de televi-
sió, ens presenta, amb Habi-
tació zero, el seu primer llibre.

Habitació zero és un recull
de relats, que és una manera
molt emprada pels novells
escriptors catalans d’entrar
en el món de la literatura. I
no és pas per això, per la fa-
cilitat del gènere, perquè no
en té cap, sinó per la possi-
bilitat d’ampliar els punts de
vista amb cadascun dels re-
lats que componen el llibre.
En aquest cas en tenim deu,
de relats. I creieu-me: alguns
perfectíssimament elaborats,
amb dosis d’humor negre i
situacions políticament in-
correctes. Però el que destaca
en el llibre de Manel Bonany,
més enllà de les propostes
tècniques que podem resu-
mir en tres (ús generalitzat
del monòleg, estructura nar-
rativa in crescendo i narrativi-
tat equilibrada i fàcilment
llegible), és el tractament
que fa dels personatges. Són
éssers creats al llindar de la
credibilitat, tipus emocio-
nalment distorsionats que
malden per fugir d’un món
que no els és afí, i que troben
sempre una sortida desespe-
rada i amoral als seus pro-
blemes.

ESCENES INCREÏBLES
A No series el primer, per
exemple, que és potser el
millor relat de tots, un pare
parla amb el seu fill petit
després d’haver apallissat la
seva dona. L’escena és gaire-
bé increïble, i l’escriptura de
Bonany ens condueix suau-
ment cap al final tràgic que
hom no preveu en cap mo-
ment. La sorpresa és també
generalitzada en els relats de
Bonany. A Casa meva és una
nau espacial assistim a una
relació incestuosa entre una
nena de nou anys i el seu
oncle. A Vida viuda, el relat
que tanca el recull, una
transsexual ha de suportar
les humiliacions i vexacions
d’una colla d’individus sense
escrúpols que furguen el seu
cos sense vida al tanatori
abans de ser enterrada.

En definitiva, podem asse-
gurar que la lectura d’Habi
tació zero ha de convèncer la
majoria de lectors. És un lli-
bre dins la tradició de relats
capitanejada per Quim Mon-
zó i que a les llibreries ja ha
a aconseguit situar-se entre
els llibres més venuts. No és
poc per un primer llibre!

El mariner malastruc
N A R R A T I V A
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Joseph Conrad, El negre del
Narcissus. Traducció de
Montserrat Vancells.

Editorial Límits.

Andorra la Vella, 2001.

J
oseph Conrad (1857-
1924), d’origen polo-
nès, fou un escriptor
d’expressió anglesa a
cavall dels segles XIX i

XX. A disset anys va embar-
car-se i sota la bandera fran-
cesa i anglesa va recórrer les
rutes d’Àfrica, d’Amèrica del
Sud i d’Orient. El 1886 es va
nacionalitzar anglès i va ini-
ciar els seus primers treballs
literaris. Va publicar la seva
primera novel·la el 1895, La
follia d’Almayer, i fins a la seva
mort no va deixar d’escriure.
D’entre la seva extensa obra
destaquen Lord Jim (1890), Tifó
(1903), Nostromo (1904), L’agent
secret (1906) i Atzar (1913). Uti-
litzant un anglès culte i molt
elaborat, s’ha considerat que

la visió de l’home de Conrad
era molt propera a la de Dos-
toievski, nihilista i al marge
de la moral convencional. En
general, el gruix de la seva
obra està emmarcat en el món
de la navegació marítima,
amb constants ressonàncies
autobiogràfiques, en paratges
exòtics pel seu temps, amb un
gran sentit de l’observació i
d’anàlisi psicològica que l’a-
llunyen de la literatura tradi-
cional d’aventures. Per bé que
l’acció i l’aventura sempre són
presents en els seus llibres.

TRIPULACIÓ BIGARRADA
El negre del Narcissus, publicada
inicialment el 1898, és una
història típicament conradia-
na. En el reduït univers del
vaixell Narcissus, un grup
d’homes, una bigarrada tri-
pulació enrolada d’ací d’allà,
sota el comandament del ca-
pità Allistoun, un vell llop de
mar que se les sap totes, i del
seu eficaç primer oficial Bar-
ker, inicien a Bombai una tra-
vessia que els ha de dur a An-
glaterra. Entre els mariners hi

ha en James Wait, un negre,
que embarca malalt. ¿És el
negre Jimmy un simulador?
¿Està realment malalt i porta
l’estigma de la mort gravada
al pit? La tripulació es balan-
ceja entre aquestes dues hipò-
tesis, que no es resoldran fins
al final del llibre. Amb tot, la
presència de la mort marca la
travessia. La visió de l’autor, la
veu narrativa, mostra un es-
pecial afecte per la gent de la
mar: “Eren homes que conei-
xien penes, privacions, lliber-
tinatge..., però no coneixien la
por, i no tenien cap inclinació
a la rancúnia dins dels seus
cors. Homes difícils de manar
però de fàcil inspirar; homes
sense veu, però prou virils per
menysprear la veu sentimen-
tal del fons del seu cor que es
lamentava de la duresa del seu
destí”. Uns homes que s’hau-
ran d’enfrontar amb les tem-
pestes més terribles, la gana,
la set, el fred i un treball du-
ríssim. Ultra la intriga central,
la malastrugança de Jimmy i
la descripció psicològica dels
personatges, Conrad narra

d’una manera magistral la
dura vida a bord del vaixell
mercant i la lluita de l’home
contra la natura desfermada.

En el pròleg del llibre l’au-
tor reflexiona sobre el seu art:
“Quan el mitjà d’expressió és
la paraula escrita, la intenció
artística també ha de fer la
seva crida a través dels sentits,
sempre que el seu últim desig
sigui fer brollar emocions
sensibles. I només mitjançant
una completa i indiscutible
lleialtat a la perfecta harmo-
nia de forma i substància... La
tasca que intento realitzar és,
mitjançant el poder de la pa-
raula escrita, fer-vos escoltar
per a fer-vos sentir... per sobre
de tot, fer-vos veure”. I, en
efecte, el lector d’ El negre del
Narcissus veu com es congria la
tragèdia, com el mariner mal-
astruc enverina la ment i la
sang dels seus companys de
destí: els acollidors ports de la
mort o de la capital d’Angla-
terra. I ho contempla amb els
ulls del narrador, que s’aco-
miada dels companys amb
aquestes sentides paraules:
“Adéu, germans! Éreu una bo-
na tripulació, de les millors
que mai han empunyat, en-
mig de brams esfereïdors, la
tela agitada d’una feixuga
messana o que, sacsejada dalt
invisible en la nit, ha retornat
crit per crit a una tempesta de
l’oest”.


