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Julian Barnes ha recuperat a ‘Amor, etc.’ tres personatges d’una novel·la anterior

Parlant pels descosits
N A R R A T I V A J O A N A G U T

Julian Barnes, Amor, etc.
Traducció d’Albert

Torrescasana. Empúries/

Anagrama. Barcelona, 2001.

S
i Julian Barnes (Lei-
cester, 1946) fa un
parell d’anys publica-
va Anglaterra, Anglater-
ra, una paràbola fu-

turista sobre el seu país que,
d’alguna manera, enllaçava es-
tilísticament amb l’obra ante-
rior, Una història del món amb deu
capítols i mig. Ara, l’autor anglès
amb Amor, etc. reprèn el tema i
l’estil de Parlem-ne.

En l’esmentada obra, Par-
lem-ne, Barnes feia parlar tres
personatges, dona, marit i
amant, en una mena de trian-
gle verbal. A Amor, etc., l’autor
recupera les mateixes veus, Gi-
llian, Stuart i Oliver, deu anys
després, iniciada la quarantena
dels personatges, amb idèntica
estructura narrativa, afegint-hi
algunes veus noves secundàri-
es. Més que un diàleg de veus
diverses podríem dir que els
intèrprets són solistes que ex-
pliquen els seus punts de vista,
les seves obsessions, que con-
testen o interroguen els seus
companys d’escena, que desen-
volupen els elements d’un con-
flicte que va tenir lloc en una
dècada anterior.

La història és la següent: fa
deu anys Gillian i Stuart eren
casats i Oliver, amic de tots dos,
va prendre la dona a Stuart.
Aquest, després de presenciar

una escena de violència entre
Gillian i Oliver, se’n va anar als
Estats Units, on es va casar amb
Terri, de qui es va separar al cap
de cinc anys. Retornat a Lon-
dres com a pròsper empresari
d’una cadena de restaurants
biològics, Stuart reprèn el con-
tacte amb el matrimoni amic,
que tenen dues nenes i que fan
una vida grisa i relativament
modesta. Gillian és restaurado-
ra de pintures i Oliver somia a
realitzar ambiciosos projectes
artístics que no es concreten
mai. Aparentment Stuart vol

ajudar el matrimoni amic però
no queda clar si també vol re-
cuperar la muller perduda, a
qui continua estimant, o sim-
plement es proposa venjar-se’n.
Mentre duren els propòsits be-
nefactors de Stuart (els ofereix
casa nova i dóna feina a Oliver)
aquest manté una relació afec-
tiva amb Ellie, una col·labora-
dora de Gillian de poc més de
vint anys. Les veus de Mme.
Wyatt, mare de Gillian, de la
doctora Robb, psiquiatre d’Oli-
ver, de la veïna senyora Dyer i
de Sophie, la filla preadolescent

del matrimoni, completen el
panorama coral del llibre.

El punt de partida de la re-
flexió col·lectiva d’ Amor, etc. és
la pregunta que es fa Oliver: “El
món es divideix entre les per-
sones que consideren que l’a-
mor ho és tot i que la resta de
la vida és un simple etc., i les
que no valoren prou l’amor i
troben que l’etc. és la part més
emocionant de la vida”. I les
respostes hi són per a tots els
gustos perquè la qüestió de l’a-
mor és vista des de tots els an-
gles possibles i la resta, l’etc.,

també és abordat sense límits.
Així, l’amor, la sexualitat, el
matrimoni, els fills, l’avorta-
ment, el divorci, l’ús d’anticon-
ceptius, l’adulteri, compartei-
xen l’interès dels personatges
amb els diners, els negocis, l’e-
cologisme, la depressió, la feina
i la recerca de la felicitat indi-
vidual i el consol que tothom
acaba trobant per a les seves
petites vides.

VISIÓ PESSIMISTA
Dels tres personatges princi-
pals, d’entre l’astut home de
negocis que sap el que vol,
Stuart, i la racional i positiva
Gillian, destaca la figura d’Oli-
ver, histriònic i corrosiu, mi-
tòman i neuròtic, escriptor ge-
nial sense obra, artista de la
paraula i mestre de la parado-
xa. És un personatge entra-
nyable, el gran perdedor, que
contempla impàvid, distant i
irònic les maniobres de l’amic
que li vol prendre la dona.
Darrere d’aquest personatge
endevinem la veu sarcàstica i
profundament pessimista de
Julian Barnes, que ve a dir que
en aquest món de mones, el
nostre món del segle XXI, la
infelicitat ens és servida en sa-
fata i que, qui més qui menys,
és víctima d’aquest llarg etcè-
tera de les circumstàncies o del
seu propi ADN, encara que els
éssers humans persisteixin en
la recerca de la felicitat a través
de l’amor.

El traductor, Albert Torres-
casana, ens ofereix una versió
catalana magnífica d’una obra
excel·lent, perfectament reco-
manable.

Vista cansada
P O E S I A
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Lluís Freixas, La confederació
de les ànimes / La confederación
de las almas. Premi Aula de

Poesia. Edició bilingüe amb
traducció castellana i pròleg
de Jordi Virallonga. Lumen.

Barcelona, 2001.

D
iu el poeta i profes-
sor Jordi Virallonga
–traductor i intro-
ductor d’aquest se-
gon llibre de poe-

mes de Lluís Freixas– que la
catalana és “una de las mejores
poesías europeas”, i encara refor-
ça l’afirmació afegint-hi que
“estoy muy seguro de lo que digo”.
Jo no ho tinc tan clar, això, tot
i que reconec a la nostra lírica
una vitalitat i una capacitat
constant de renovació que no
crec que hagi estat el cas de la
narrativa. Recentment, això
em sembla demostrable des de
l’aparició, d’una banda, d’Edi-
cions del Mall, que és un feno-
men d’una rellevància capital
en el panorama literari català
(tot i que un repàs superficial
al catàleg ens faria certificar
que ben poques obres autòcto-
nes han resistit el pas del
temps), i, de l’altra, de la recu-
peració de noms tan diversos
com els de Màrius Sampere,

Bartomeu Fiol i Enric Casasses,
que formen part de la nostra
actualitat més exportable.

Sigui com sigui, des de fa
temps noto com un desmenja-
ment general: no es deixa de
publicar (massa i tot), els lli-
bres de poemes tenen una es-
perança de vida curtíssima a
les llibreries, només els en fan
sortir els actes que cada vegada
són més freqüents i també més
majoritaris; Martí i Pol s’ho
menja tot, Gimferrer no perd
pistonada rere les seves ulleres
d’augment; hi ha poetes que
s’arrisquen molt però que no
valen res, i poetes que no s’ar-
risquen gens però que fan uns
exercicis polits, que quedarien
bé a qualsevol llibre de text.
Potser sóc més escèptic que
Virallonga.

UN POETA CURÓS
Lluís Freixas és un poeta ex-
tremament curós. La primera
impressió que he tingut des-
prés de llegir aquest títol tan
èpic i aquests poemes tan poc
èpics (si no és l’èpica del tedi, a

la manera ferrateriana) és que
el de Cassà de la Selva escriu
amb una correcció vitamínica i
amb una deliberada manca de
brillantor que no pot fer sinó
molt de bé al conjunt; a la seva
proposta estètica, que diria un
crític babau. Manca de brillan-
tor no vol dir que el llibre no
tingui moments brillants, és
clar. Freixas no fa una poesia
d’esclat pirotècnic, de llampe-
gueig metafòric, a la manera
dels epígons de Foix, posem
per cas. Al contrari: lliga sem-
pre molt curt la metàfora, es-
talvia símbols (no li agraden
gens “miralls ni atzurs, arpes
ni cignes”), limita l’aparat re-
tòric més presumptuós. La re-
naixentista “música de les es-
feres” esdevé, en la poesia de
Freixas, el molt més entranya-
ble “grinyol dels planetes”
(també és més entranyable el
ronc dels budells que no pas
un sospir dels llavis, i no cal dir
per què). Una poesia que té a
veure amb el “ferro forjant-se,
roent, a l’enclusa”: que voldria
conservar alguna cosa d’aque-

lla mena de rudesa del líric
analfabet i pur, de què parlava
Bergamín. Per contra, Freixas
sap perfectament què cosa és
un vers: en coneix el ritme (en
un país d’orelles embussades
per la cera), domina la llengua
que fa servir, aplica la intel·li-
gència a fer de cada poema
una petita arquitectura plena
de sentit, amb idees i amb pa-
raules, i no un aplec de versos
que se sustentin només en la
bellesa d’una imatge.

La citació de Whitman amb
què el poeta encapçala el lli-
bre, I am large, I contain multi-
tudes, és, justament, una espè-
cie de divisa, de succinta de-
claració de principis. La sen-
sació que cal combatre és
sempre la del desordre, la
d’un desert “sense petjades”,
la de la consternació baude-
lairiana de “transitar cap en-
lloc”. El capteniment princi-
pal, el del tedi (un concepte
clau). La confederació de les
ànimes m’ha fet pensar en el
primer llibre de poemes
d’Antoni Puigverd: tant pel

que fa a l’adopció d’una solu-
ció confederal dins el comú
territori del jo, com pel que fa
a la concepció del poema o a
l’actitud que, de la lectura del
recull, es desprèn. Com una
deserció de l’acció; com un
afermament en la lluita de la
paraula escrita (“Construeix-te
altres vides o tan sols / dreça
refugis amb parets de tinta”).
Enfront del tedi i del caos,
l’escriptura poètica represen-
ta “l’esforç de l’ordre entre la
runa”. I hi ha, en efecte, un
ordre formal rigorós davant el
formigueig atabalador de la
vida i de la consciència. Una
ductilitat de formes mètri-
ques (tannkes, sonets, compo-
sicions en versos decasíl·labs,
peces més lliures); un eclecti-
cisme de pretextos i de temes.
Sempre amb el desig de fer
una poesia moral, de to con-
fessional que reforça l’ús de la
segona persona, amb poemes
esplèndids com ara Setge, Re-
vers, Demolició, Pregunta infantil
al pare i L’herència del diedre.
Només un aspecte m’ha mo-
lestat d’un llibre tan rodó: la
tendència excessiva a l’enu-
meració que hi ha en alguns
poemes. Tot i això, en llegim
de magnífiques, d’enumeraci-
ons, com aquesta que clou el
poema Trenta-set graus: “Et
busco el cos, les mans, els ulls
i l’ànima”.


