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Jaume Benavente va néixer a Barcelona el 1958

Nocturn d’absències a Portbou
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

El text ens
ofereix una
història plena
de matisos
en què tan
important és
el que se’ns
explica com el
que se’ns omet

Jaume Benavente, Nocturn de Portbou.
Rosa dels Vents. Barcelona, 2003.

L’
univers narratiu que Jau-
me Benavente (Barcelona,
1958) desenvolupa en les
seves novel·les és ple de
personatges solitaris i des-

arrelats que busquen geografies situa-
des en el límit de la desolació tot in-
tentant harmonitzar l’interior de les
seves ànimes amb el paisatge exterior
que els envolta. Són gent dotada amb
una sensibilitat especial, que navega a
la deriva després de patir alguna ex-
periència traumàtica i que, tot bus-
cant una regeneració, s’exilia volun-
tàriament en uns escenaris que els
donen la justa dimensió de la seva
petitesa. A Vides invisibles (La Magrana,
1994) Enric Pellicer fugia cap al delta
de l’Ebre després que la seva dona
l’abandonés, i a Camps de lava (Proa,
2000) Eva Kleemann buscava refugi a
Fogo, una petita illa de l’arxipèlag de
Cap Verd, per oblidar la traumàtica
mort dels seus pares.

Un altre dels trets dels personatges
de Benavente és la seva condició d’es-
pectadors discrets de les passions dels
altres. Això els aboca cap a una espècie
de fascinació que els serveix de motor
per vèncer les pors que genera la seva
feblesa. A Nocturn de Portbou, la seva
darrera novel·la, tots aquests punts
apareixen perfectament referenciats i
donant sentit i forma a un projecte li-
terari que, sens dubte, és el més com-
plex i ambiciós dels que fins ara Jaume
Benavente ha escomès.

Daniel, el narrador de Nocturn de
Portbou, és un home jove (l’acció de la

novel·la transita entre els seus 27 i 43
anys) dominat per l’angoixa (en les
descripcions del seu caràcter ens tro-
barem sovint amb la paraula desassossec)
i per la malaltia (l’asma que l’ofega i
que disminueix encara més les seves
energies vitals). L’autor ens el pinta
com un vampir urbà: treballa de nit en
un pàrquing i freqüenta un bar situat
en la subterrània (i avui desapareguda)
avinguda de la Llum barcelo-
nina. Tampoc no passa per alt
el seu desarrelament: viu allu-
nyat dels seus pares i no té cap
companyia estable. L’única
persona que té accés a la seva
intimitat és Marcel Bosom, el
metge que li vigila l’asma i
amb el qual estableix una re-
lació que, si bé comença sent la
normal entre metge i malalt,
molt aviat evolucionarà cap a
la de mestre i deixeble i en al-
guns moments fins i tot s’a-
proparà a la de pare i fill.

L’acció es dispara quan un

bon dia, a la sala d’espera del doctor, el
narrador coneix una dona singular:
Sofia Duran i, a través d’ella, coneix
Alma Kodály, la seva filla, jugadora
d’escacs i hongaresa de naixement.
Colpit per la personalitat de les dues
dones, Daniel aprofita un suggeriment
del seu amic metge i se’n va a viure a
Portbou, una vila íntimament lligada a
una frontera que ja no existeix.

Benavente ha volgut assimilar la se-
va història a una peça musical. Més
concretament (el títol ja ens hi remet)
podríem parlar de la cadència lenta i
melangiosa d’un nocturn. Un nocturn
ple de ressonàncies d’històries col·la-
terals que giren en òrbites, de vegades
properes, d’altres més allunyades de la
peripècia vital de Daniel, la veu que
ens narra tot el que estem llegint.

El conjunt del text ens ofe-
reix una història d’una certa
complexitat, plena de mati-
sos i d’espais en blanc en què
tan important és el que se’ns
explica com el que se’ns
omet. Una història que com-
bina personatges que gairebé
podem tocar, com Sofia Du-
ran, al costat d’altres dels
quals no sentirem ni una lí-
nia de diàleg, com ara János
Kodály i el seu fill Ferenc, re-
duïts a una fotografia en què
apareix només el reflex de les
seves ombres damunt d’un
bassal d’aigua. Una història
que transcorre en diversos
escenaris i plans temporals i
en què el lector atent sabrà
detectar algunes línies de
força: la recerca del pare ab-
sent, l’encís per l’esplendor
perduda, la intersecció de la
calma i la inquietud, la ma-
laltia del cos i la de l’esperit...
Una història, en resum, en
què el paper protagonista no
correspon a Daniel, l’home
que evoca i conjura els fan-
tasmes del seu passat al llarg
d’una nit en solitari a l’esta-
ció internacional de Portbou,
sinó a la família Kodály i al
món en decadència que re-
presenta.

El naturisme ibèric
A S S A I G

F E R R A N A I S A

Josep Maria Roselló,
Volver a la naturaleza. El pensamiento

naturista hispano (1890-2000).
Virus Editorial. Barcelona, 2003.

J
osep Maria Roselló, després de
sis anys d’investigació, acaba de
publicar un minuciós i exhaus-
tiu treball sobre el naturisme
ibèric. Un tema completament

original, que va tenir gran quantitat de
seguidors a Catalunya en el primer terç
del segle XX, i que fins ara havia estat
molt poc estudiat. L’autor de l’assaig no
s’ha aturat a l’acabament de la guerra,
sinó que s’ha endinsat en el nou movi-
ment naturista que va sobreviure clan-
destinament sota el franquisme, i que
va reaparèixer a finals dels anys 60 i es
perllonga fins ara mateix.

El tema del llibre s’ha fet cada vegada
més actual, Volver a la naturaleza signifi-
ca molt més que anar a passar el cap de

setmana al camp o la platja. Aquest re-
torn a la natura està marcat per tota
una filosofia que abasta tots els aspectes
complexos de la vida, que van des de
l’agricultura biològica fins a la medici-
na naturista, passant pel respecte a les
lleis naturals i el pacifisme.

Josep Maria Roselló estudia les cinc
corrents principals del moviment natu-
rista, i analitza les seves aportacions te-
òriques i pràctiques, les propostes i les
revistes que van servir per difondre
aquestes idees. També presenta els per-
sonatges més destacats del pensament i
la pràctica naturista. El doctor J.V. Boscà,
en el pròleg, comenta: “La millor de les
aportacions de Roselló: la sistematitza-
ció de les diferents escoles de pensament
que, a la península Ibèrica, s’agrupen
sota el nom comú de naturisme. Con-
ceptuar les diverses tendències d’aques-
ta filosofia implica voluntat i rigor en el
treball, a més d’un fatigós esforç que
permet fugir de les històries partidistes”.

Josep Maria Roselló defineix les bases
fonamentals del pensament naturista:
l’ordre natural o conjunt de lleis natu-

rals, la necessitat del retorn i la rege-
neració individual com a mitjà d’aquest
retorn a l’harmonia amb la natura. Ro-
selló descriu la història de les més im-
portants agrupacions naturistes de Ca-
talunya i de l’Estat espanyol; així com
les escoles, els congressos i el pensa-
ment dels teòrics. S’introdueix també
en els mons paral·lels del naturisme
com són el vegetarisme, la trofologia, la
lliurecultura, el nudisme, l’espiritisme i
l’esperanto.

ESTUDI I BUIDAT DE REVISTES
Roselló ha estudiat i buidat les revistes
Natura, Iniciales, Helios, Regeneració, Revista
Vegetariana-Naturista, La Revista Blanca,
Ética, Acción Naturista, Nueva Vida, Pentalfa,
Generación Consciente, Estudios... La flor i
nata de les publicacions naturistes i
llibertàries ibèriques. L’autor exposa el
pensament de Ll. Tolstoi, E. Reclus, Dr.
Vander, C. Brant, F. Urales, S. Puente, L.
Bulffi, N. Capo, J. Castro, V. L. Ferrándiz,
A. Maymón, J. Santiveri...

El pensament o filosofia naturista
amb el seu objectiu de tornar a la na-

tura, de respecte a les seves lleis per
abastar l’harmonia interior i amb el
mitjà, es desenvolupà en tot el seu es-
plendor social durant les dècades vint i
trenta del segle passat. Naturistes lli-
bertaris, trofòlegs, vegetarians, nudis-
tes, espiritistes, etcètera, van constituir
el moviment naturista amb una rica
proposta i una àmplia base social.

El naturisme va ser objecte d’estudis
utòpics que pretenien fer de la terra el
bell Jardí de l’Acràcia. El francès Henri
Zisly havia exclamat: “¡A baix la civilit-
zació! ¡Visca la naturalesa!”: “Era el lema
del veritable progrés –escriu Roselló–,
el seu objectiu era tornar a l’Edat d’Or,
màxima expressió de l’evolució des
d’un estat primitiu i embrionari”.

Aquest estudi de Josep Maria Roselló,
lluny de ser una cosa del passat, acosta
a les noves generacions els planteja-
ments naturistes que continuen sent
una necessitat ineludible per als qui
creuen que cal trencar la lògica del ca-
pitalisme depredador del medi ambient
i de les persones. L’assaig ajuda a com-
prendre i, en aquest sentit, és molt ac-
tual, les il·lusions i la lluita d’aquells
homes i dones per construir un món
nou, veritable estímul per a aquelles
persones que encara pensen que un al-
tre món no solament és possible, sinó
imprescindible. Josep Maria Roselló i
l’Editorial Virus han encertat amb la
publicació d’aquest valuós llibre sobre
el naturisme contemporani a la penín-
sula Ibèrica.


