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El novel·lista Maxence Fermine

Submergits en els plaers d’Orient
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Fermine té
molt d’ofici;
el seu estil
és natural,
espontani,
directe
i molt poètic

Maxence Fermine, Opi.
Traducció de Ramon Folch

i Camarasa.
La Campana.

Barcelona, 2003.

“L
a veritable mú-
sica és entre els
mots”. Amb
aquesta citació
de Wolfgang

Amadeus Mozart encapçala-
va Maxence Fermine el seu
llibre Le violon noir (Arléa,
1999), un llibre fascinant
ambientat a la Venècia enva-
ïda per les tropes napoleòni-
ques (1795) i protagonitzat
pel jove Johannes Karelsky,
un violinista de talent que,
enrolat a l’exèrcit francès i
ferit en combat, trobarà re-
fugi a casa d’un misteriós fa-
bricant d’instruments, apas-
sionat dels escacs i de l’ai-
guardent.

Fa dos anys ressenyàvem
en aquestes mateixes pàgines
una altra obra de Fermine,
L’apicultor, una preciosa faula
sobre l’amor, el desig i els
somnis. El relat se situava a
finals del segle XIX, a Pro-
vença, on Aurélien Rochefer
decidia convertir-se en api-
cultor. El seu afany d’aven-
tura el portaria cap a l’Àfrica,
on descobriria Abissínia i el
país de les abelles gegants.
Allí quedaria seduït per una

dona africana amb la pell
d’or. De retorn a França, Ro-
chefer lluitaria per realitzar
el seu gran somni: construir
Apípolis, la ciutat de les abe-
lles.

ALTRES OBRES DE L’AUTOR
Dins l’obra de Maxence Fer-
mine (Albertville, 1968) tam-
bé ressalta Neige (Arléa,
1999), un llibre sensual, poè-
tic i elegant que narra la
història de Yuko, un jove ja-
ponès de 17 anys que, a finals
del segle XIX, decideix con-
vertir-se en poeta i submer-
gir-se, a través de Soseki, un
antic samurai i ancià pintor
que s’ha quedat cec, en els
secrets del haiku.

Hem recordat de manera
succinta Le violon noir, Neige i
L’apicultor perquè la nova
obra que Maxence Fermine
presenta als lectors, Opi, té
molt a veure amb les prece-
dents. El novel·lista francès,

que actualment viu a
l’Alta Savoia, creu es-
sencialment en la mà-
gia i la musicalitat de
les paraules i, potser
per aquesta raó, no pot
renunciar ni a la poe-
sia ni a la profunditat
dels sentiments i els
somnis. Fermine té
molt d’ofici i, seguint
el seu estil natural, es-
pontani, directe, llu-
minós i poètic –en la
seva narració hi ha
molta, moltíssima, po-
esia–, ens obsequia
amb una altra de les
seves preuades obres.

A Opi, Maxence Fer-
mine explica la histò-
ria d’un comerciant
anglès de te. L’arren-
cada del relat és origi-
nal i suggerent: “La vi-
da de Charles Stowe,
aventurer del te, fa
pensar que l’atzar és
una teranyina en la qual de
vegades es deixa atrapar el
destí”. Opi amaga en el seu
nucli una història que se
submergeix en els plaers
d’Orient i en l’amor per una
fascinant i enigmàtica noia
xinesa. L’any 1838, a l’edat
de 31 anys i empès pel seu
pare, Charles Stowe decideix
abandonar Londres i viatjar a
la llunyana Xina per desco-
brir els secrets de tres vari-
ants exòtiques i exquisides
del te: el te blau, el te verd i
el te blanc.

Charles Stowe arribarà a la
desconeguda Àsia, on, de la
mà de l’irlandès Pearle, s’en-
dinsarà en les fonts del riu
Verd, coneixerà el misteriós
Lu Xen i viurà set dies i set
nits d’immensa passió i amor
amb Loan, una xinesa de
somni que porta tatuada a
l’espatlla una flor d’opi.

Com les altres obres de
l’escriptor francès, Opi és una
novel·la de desitjos, de reptes
i somnis íntims, profunds i
inconfessables, de barreja i
confusió entre realitat i ficció,

d’onirisme. “Si tots els
homes s’entestessin a
trobar una explicació
per a la follia de les se-
ves accions, ja faria
temps que hauria dei-
xat d’haver-hi aventu-
rers”, afirma Charles
Stowe en ple periple
per les entranyes de la
Xina.

FERMINE I BARICCO
Maxence Fermine ha
estat comparat amb
escriptors com ara
Alessandro Baricco i
Antoine de Saint-Exu-
péry, autor del gran
clàssic El petit príncep.
És innegable, en
aquest cas, que recorda
la deliciosa novel·la Se-
da de Baricco, en la
qual l’escriptor torinès
narrava la història
d’Hervé Joncour, un
home que a finals del

segle XIX travessava el món
cada any i viatjava cap al Japó
per comprar cucs de seda. Pe-
rò tant se val. No cal fer com-
paracions. Opi és una novel·la
encisadora. Plena a vessar dels
misteris dels tes blanc, verd i
blau, dels efectes onírics de
l’opi i de fascinació per l’amor
de la bellíssima Loan, Fermine
ens hi recorda que tots tenim
un somni amagat i que, de
totes totes, paga la pena in-
tentar fer-lo realitat. Encara
que el preu sigui que, al final,
tot acabi esvaint-se.

La ingratitud dels temps moderns

A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Jordi Creus, El Pirineu perdut.
Viatge a un món a punt de
desaparèixer. Ara Llibres.

Barcelona, 2003.

H
i ha mites piri-
nencs que no són
cap secret per a
ningú gràcies a les
propines que, de

tant en tant, es permeten els
estaments polítics. Dos
exemples: l’Any Verdaguer
ha servit per tornar a posar el
Canigó en boca de tothom i
no fa massa anys el comte
Arnau va ocupar el prime time
de la nostra en una sèrie mal
ubicada cronològicament,
però dirigida amb vigor, amb
un bon guió i plena de cares
conegudes. D’altres símbols
no han tingut la mateixa
sort, però és probable que,
amb la promoció que se’n fa
a la vall de Núria, molts lec-
tors ja coneguin el guarà ca-

talà, un tipus d’ase originari
del Pirineu i molt apreciat
arreu del món. Sense anar
més lluny, a Califòrnia, on
els europeus van arribar per
primer cop el 1718. Compto
que només els més savis sa-
bran que el primer governa-
dor d’aquest futur Estat
americà va ser Gaspar de
Portolà i Rovira, fill de la
Clua, un llogarret vora el
congost de Mont-rebei (Pa-
llars Jussà). Amb la missió de
fer fora els jesuïtes i atènyer
el port de Monterrey, Portolà
va passar de llarg i va con-
querir per a Carles III el ter-
ritori fins a la badia de San
Francisco. Qui sap si, de càr-
rega, ja portava algun guarà,
l’avi del famós ruc de Ken-
tucky, el millor semental del
món. Fets, tots plegats, ben
coneguts per historiadors,
però perfectament descone-
guts per la resta de mortals
d’aquest país. Per això el lli-
bre de Jordi Creus és una eina
útil, perquè el desconeixe-
ment de molts dels perso-

natges, festes i tradicions que
li donen forma continua sent
massa gran.

El Pirineu perdut, però, no té
aquest to crispat. Més aviat és
un llibre malenconiós: es
tracta d’un repàs d’àpats,
aplecs, costums, fires, hàbits,
jocs, llegendes, símbols i
d’altres pràctiques que, fins
no fa massa anys, eren habi-
tuals als pobles pirinencs
però que no han resistit la
pressió dels temps moderns.

CANVIS D’OFICI FORÇATS
Oficis com ara les trementi-
naires, els músics ambulants
i els raiers deixen de tenir
sentit perquè el transport
per carretera, les centrals
elèctriques i el despoblament
rural, amb què el capitalisme
desembarca en aquestes co-
marques, els envelleix de
cop. De sobte les mines de
sal, les serradores i la trans-
humància fan nosa. I igual
que els pantans modifiquen
els cursos dels rius, la pobla-
ció minva i les seves rutines

desapareixen. O, en el millor
dels casos, es reconverteixen
en atracció turística. En
aquests casos, l’autor no
dubta a donar adreces i telè-
fons de les associacions, res-
taurants o ajuntaments que
se n’ocupen. Perquè el llibre
de Jordi Creus té aquest do-
ble vessant: d’una banda, el
record d’un temps passat que
ell, fill de Tremp, ja no va
viure (però els seus pares, sí);
i de l’altra, la promoció d’u-
nes terres i un paisatge que, a
poc a poc, van trobant la
manera d’aixecar el cap. Per
això el volum està dividit en
dues parts: la primera, els
relats que recreen, amb de-
talls de tota mena, la vida en
aquest Pirineu arcaic on les
parelles del ball d’algunes
festes majors es decidien per
sorteig, mentre en d’altres
s’organitzaven caceres d’ho-
mes disfressats d’ós que es
dedicaven a perseguir els
seus veïns; i la segona, les
rutes que l’autor proposa per
conèixer l’entorn dels pobles

protagonistes dels relats. I
consti que turístic no és
sempre sinònim de vendre
barat.

Segons com es miri, per
tant, l’adjectiu del títol
–perdut– podria semblar poc
apropiat i caldria pensar en
un “... que s’està perdent”. En
canvi, és tot un encert: l’autor
sap que les tradicions que es
recuperen només són quatre
mostres d’un món que ha
desaparegut per sempre i que
aquests esforços tot just ser-
veixen per donar color a la
nova realitat que s’hi dibuixa.
Ara bé, la d’abans no cal obli-
dar-la, ni que sigui per res-
pecte a una gent que van
aconseguir una relació fructí-
fera i respectuosa amb el medi
rude que els envoltava. Jordi
Creus s’apunta a la tasca d’e-
vocació i, de torna, posa el seu
granet d’arena amb l’eina que
té a l’abast, la llengua, tot re-
cuperant vocabulari en desús
d’aquests avantpassats prò-
xims. Apunteu el verb: espar-
denyejar.


