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La cultura no és una bombolla

A S S A I G

J O R D I L L A V I N A

‘La vida dels
sentits’ és un
tractat fragmentat
d’estètica
personal

Antoni Marí, La vida dels sentits.
Fragments d’una unitat perduda.
Pròleg de Manel Ollé. Angle

Editorial. Manresa, 2004.

L
a coberta del llibre mostra
un quadre de Manet, Les
bulles de savon. Un nen que,
amb una palla en una mà
–un extrem de la palla a la

boca– i un bol ple de sabó a l’altra
mà, acaba de fer una bombolla.
L’esfera dels grecs: la forma uni-
versal, perfecta, closa. Sense angles
ni arestes, eterna. Alhora, però,
aquella pell tan trencadissa de la
bombolla, aquell cos ple d’aire i
encerclat pel sabó, té el temps –els
segons– comptat. A punt de frag-
mentar-se, com les filles de la cançó

d’Espriu: mirallets de cançó. O “A
heap of broken images, where the sun
beats” (de The Waste Land). La cultura,
després de la Il·lustració, la nostra
cultura moderna, hereva de les
avantguardes; la d’aquella línia tan
estimada per l’autor que arrenca de
l’Idealisme alemany, que genera els
grans Romanticismes europeus
(alemany, anglès, francès), que
avança amb el Simbolisme gal i els
seus epígons, i encara es rabeja en
el Modernisme hispanoamericà i
fins i tot en el nostre, el català,
aquesta cultura filla del seu temps,
del nostre temps d’ara, és frag-
mentació i alhora produeix en els
seus agents la legítima pruïja de
voler-ne aplegar tants fragments
com ha escampat al llarg de la his-
tòria. Ungaretti en va fer la raó de
la seva filosofia compositiva, però
la seva praxi poètica “del fragment”
es pot aplicar a centenars de lírics
posteriors –poetes per després de
la Segona Gran Guerra–. “Yo amo los
mundos sutiles, ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón”, que deia An-
tonio Machado.

SOBRE EL GÈNERE
La vida dels sentits aplega textos
d’Antoni Marí d’èpoques diverses
(el primer és de l’any 1981), publi-
cats en diaris i revistes, principal-

ment, per bé que n’hi ha uns
quants d’inèdits. Textos sobre art,
literatura i altres qüestions estèti-
ques. A banda la perspicàcia i el
bon gust, els agermana el fet que
no són mai textos llargs, d’apro-
fundiment. No es tracta de peces
erudites, però tampoc de docu-
ments periodístics. A mi em sembla
un format just per posar la mel als
llavis i estimular el gust per tantes
mels contingudes en milers de pà-
gines i altres indrets de la literatura
i la cultura universals.

Hi ha tres parts. La primera
aborda aspectes generals de teoria
de la literatura (¿Per a què serveix, la
literatura?). La segona es refereix
més aviat a autors de la literatura
mundial, i a unes quantes poèti-
ques significatives (Goethe, Words-
worth, Verlaine, Baudelaire, Scho-
penhauer, Huysmans, Bernhard,
Brodsky, etc.). I finalment la ter-

cerca part tracta d’escriptors i poe-
tes, de figures culturals en general,
de l’àmbit nacional (Verdaguer,
Eugeni d’Ors, Sagarra, Pla, Carner,
Màrius Torres...). La segona secció,
l’encapçala un recordatori de Go-
ethe a partir del seu monument a
Villa Borghese, a Roma. La tercera
s’obre amb un passeig pel cemen-
tiri barceloní del Poblenou –la
ciutat ideal–, i, com he apuntat,
anirà consignant tot un seguit
d’homenatges a la memòria literà-
ria del país. De tot plegat se’n des-
prèn que l’art, la literatura, consti-
tueixen l’única opció vàlida en-
front la mort lenta de l’existència.
Talment com suposava Schopen-
hauer, un dels noms més invocats
en aquest llibre.

El títol, La vida dels sentits, al·lu-
deix a un passatge d’El retrat de Do-
rian Gray, d’Oscar Wilde. Lord Hen-

ry Wotton regala al jove Dorian un
llibre, À rebours, amb el qual pretén
torbar-lo: somoure-li la consciència
a partir d’un fort sacseig dels sen-
tits. “Era un llibre verinós. Hi havia
metàfores tan monstruoses i sub-
tils com les orquídies. La vida dels
sentits hi era descrita en termes de
filosofia mística”. Amb aquest títol,
La vida dels sentits –que va aparei-
xent en altres punts de l’obra–,
Marí es refereix també a la recepció
d’aquelles obres, de totes aquelles
manifestacions artístiques, que,
abans d’arribar a la intel·ligència,
sedueixen –amanyaguen o rebre-
guen– els sentits.

L’obra és plena de capítols reco-
manables. Feliçment, Marí es con-
tradiu una mica quan assegura que
dels llibres que han sigut impor-
tants en la nostra vida no en podem
parlar: tant formen part de la nos-
tra experiència –i d’una manera

tan formativa– que
no els en podem se-
parar. Tot seguit, pe-
rò, s’esplaia a do-
nar-nos molt més
que clarícies d’al-
guns dels cims de la
literatura occidental,
i a explicar-nos-en al-
gunes secretes palpi-
tacions. A propòsit
de Bernhard, scho-
penhauerià conven-
çut, llegim: “La veri-
table vida només es
pot reconèixer en la
música i la poesia”.
Arran de Wagner,
s’invoca aquell desig
de fusionar en un sol
llenguatge diversos
llenguatges artístics.
En un text, Marí fa
un desglossari del
Glosari de Xènius. I és
una peça, aquesta,
que mostra una deli-
ciosa mala llet.

Pla pateix, segons Marí, del ma-
teix mal que don Quixot i la se-
nyora Bovary: el mal dels llibres.
Però l’escriptor de Palafrugell mira
de prevenir-se’n bastint una obra
–una obra permanentment en
curs– en què literatura i existència
esdevenen gairebé indiscernibles.
L’assagista, una mica més enllà,
mira de burxar en alguns dels tò-
pics de la crítica literària contem-
porània, i de dir-hi la seva: tòpics
com aquell que afirma que Carner
és un poeta preciosista buit de
contingut, o almenys sense vol
metafísic; o aquell altre que asse-
nyala que l’única contribució de
Verdaguer a la literatura catalana
és formal, lingüística, i encara grà-
cies.

Entre tots els textos, acabaré re-
comanant-los-en un, El repòs de la
bellesa. Parla de Joseph Brodsky, i de
la seva admiració per la literatura
de Samuel Beckett. Doncs bé,
aquesta fascinació va arribar per
via visual: a partir d’una fotografia
de l’irlandès, el rus es va interessar
per la literatura de l’autor que, a
aquestes altures de la història,
continua esperant Godot.

La vida dels sentits, al cap i a la fi,
és un tractat fragmentat d’estètica.
D’estètica personal que ve molt de
gust de compartir.

N A R R A T I V A

Un home bo
J O A N A G U T

Tony Hendra, L’home que va salvar la meva ànima.
Traducció de Marc Rosich. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

L’
home que va salvar la meva ànima no és
una novel·la ni tampoc una autobio-
grafia pròpiament dita, encara que
tots dos elements, el novel·lesc i el
biogràfic, es combinin per parlar

d’un tercer factor, que constitueix el nucli de
l’obra: un monjo del monestir benedictí de l’A-
badia de Quarr a l’Illa de Wight. O si es vol més
concretament, la relació entre l’autor i el Pare Joe
al llarg de més de quaranta anys.

Tony Hendra és un cèlebre humorista, autor
satíric i editor. La seva vida professional s’ha
mogut sempre entorn de l’humor satíric, a les
revistes National Lampoon, Spy, Squire i Vanity Fair,
entre d’altres, i en el món del teatre i la televisió.
Hendra ha publicat Going Too Far i el relat que
comentem.

L’autor a catorze anys va tenir una quasi
aventura amb una dona casada, catòlica com ell.
Tony era fill d’un matrimoni mixt, mare catòlica
i pare indiferent, i havia rebut una educació re-
ligiosa. L’adolescent va entrar en contacte amb el
matrimoni Bootle, Ben i Lily, i un dia Ben va en-
xampar en Tony amb la mà sota el vestit de la
seva dona. Ben, que s’ocupava de la instrucció
catòlica del noi, en comptes de reaccionar com
un marit cornut va dur en Tony a l’illa de Wight
per tal que s’entrevistés amb el pare Joseph
Warrilow, monjo benedicí de Quarr. A partir
d’aquell primer encontre entre l’adolecent peca-
dor i el pare Joe es va establir una estreta relació
entre els dos. La saviesa tranquil·la del monjo i la
pacífica vida monacal van exercir tal atracció en
el jove que aquest pretenia entrar en el monestir.
Però les coses no van anar com Tony desitjava, la
pressió de la família i del mateix pare Joe el van
dur a estudiar a Cambridge, no sense passar
abans i superar una crisi de fe.

El jove i brillant estudiant del Sant John’s Co-
llege de Cambridge a divuit anys va topar amb el
seu destí embolcallat en forma d’una obra teatral
titulada Beyond the Fringe. A partir d’aquest mo-
ment, el candidat a benedictí va trobar la seva
veritable vocació: fer riure.

En la segona part del llibre, Hendra relata amb
tot detall la seva fulgurant carrera d’humorista.
Tot i que en un racó del seu cor conserva l’afecte
del pare Joe, l’adult Tony s’endinsa en el món
dels negocis de l’espectacle i les edicions d’hu-
mor, deixant-se dur pel remolí de l’èxit. Es casarà
amb una dona a qui no acabarà d’estimar mai i
tindrà dues filles. Anirà i tornarà de Nova York a
Londres i participarà en totes les lluites ideolò-
giques dels anys seixanta i setanta, en plena
Guerra Freda. Ho satiritzarà tot fins el mateix
catolicisme, malgrat el sentiment de culpa. “Com
si la blasfèmia –diu– fos la meva droga favorita”.

El seu matrimoni fa aigües i Tony Hendra
pretén recomençar amb una dona nova. Les co-
ses, però, no es presenten fàcils i Tony torna a
l’Abadia de Quar on es vol refugiar. Però el pare
Joe li diu: “Des del primer cop que et vaig veure,
vaig saber que mai no series monjo”. I li acaba
assenyalant que la seva veritable vocació és la de
ser marit i pare. Així, casat de nou i pare de tres
fills, Tony Hendra recuperarà la fe catòlica grà-
cies al monjo amic. Gràcies a l’home que li va
salvar l’ànima.

Tony Hendra ha escrit un llibre magnífic. D’u-
na manera molt amena, amb una gran ironia,
passa revista a la seva pròpia vida i fa un retrat
fidedigne del catolicisme de les darreres dècades
del segle XX. Hendra reflexiona i parla des de la
fe i descriu el fer d’un home excepcional, el pare
Joe, un monjo amb idees pròpies, amarat d’amor
i bondat. L’home que va salvar la meva ànima és una
obra profunda, tendra i divertida, amb un gran
poder de seducció. La traducció de Marc Rosich
llisca sense entrebancs i és un valor afegit a l’ex-
cel·lència del llibre.


