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Sobre l’oblit
A N N A T O M À S

N A R R A T I V A

Pau Faner, Per no oblidar-te.
PAGÈS EDITORS. Lleida, 2005.

“P
er no oblidar-te va
ser escrit a partir
d’uns dibuixos
fets per mi ma-
teix en estones

de lleure. Ara se’n publiquen els
textos, sense els dibuixos, potser
per deixar clar que una imatge
val més que mil paraules. [...] Jo
diria que aquestes narracions
són producte d’un infant molt
vell amb una imaginació molt
gran. Si no tinguessin alguna re-
ferència sexual les podria firmar
Pere Calders, i amb sexualitat i
tot, Salvador Dalí”, explica l’es-
criptor, dramaturg i pintor Pau
Faner (Ciutadella, 1949) a la con-
traportada del llibre. S’hi troben
aplegats records d’infància i jo-
ventut intercalats amb un seguit
d’històries hilarants que de-
mostren la gran capacitat d’ima-
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Experiència vital
R O G E R C O S T A - P A U

P O E S I A

Joan Carles González Pujalte,
Diàstole. MARCH EDITOR. VALLBONA

DE LES MONGES, 2005.

Montserrat Bastons, Bocins de
vida. Pròleg de Lluís Busquets.

PPU. Barcelona, 2005.

D
iàstole, el darrer lli-
bre publicat de
Joan Carles Gonzá-
lez Pujalte (Mataró,
1963), conté una

vèrtebra central que acaba har-
monitzant el conjunt, amb el
benentès que el poeta sap con-
ferir-li la consistència adequa-
da perquè sigui capaç de fer en-
cabir en uns espais divergents
però equidistants les pulsaci-
ons diguem-ne contraposades
que generen tant l’observa-
ció/reflexió subjectiva com
l’estat d’ànim i el sentiment, és
a dir, els territoris de la joia i
del dolor de què parla Carles
Duarte en el pròleg. També és
cert, però, que aquesta sensa-
ció d’unitat mig trontolla en al-
guns moments determinats del
llibre, just quan s’interposa
algun poema espars d’aquells
que responen més a la inèrcia
estructural d’una incorporació
sumatòria que no pas a les ne-
cessitats reals d’un créixer
substanciós en termes de con-
tingut. Pujalte assaja a Diàstole
unes composicions força més
esteses formalment parlant en
comparació al que succeïa, per
exemple, a L’hora de Balthus
(Viena, 2002). L’art major, en
efecte, fa tastar ara al poeta les
potencialitats del poema més
prosaic; en aquest sentit, en de-
triment d’aquella concentració

clarament plasmada en el
volum citat que dedicava a
l’obra del pintor francès.

Amb la publicació de Bocins
de vida, el seu primer llibre, la
jove poeta Montserrat Bastons
(Sant Feliu de Pallerols, 1986)
ensenya unes aptituds més que
aplaudibles en la seva fusta cre-
ativa, aplicada tant en la sol-
vència formal com en l’hàlit de
fons que emergeix dels seus po-
emes. Sigui dit, que el volum
en qüestió li aporta més con-
trasentits que no pas assenti-
ments. I el títol n’és un primer
exemple: l’expressió Bocins de
vida no sembla que pugui ul-
trapassar amb nitidesa la llan-
gor de l’estricte referent al cer-

ginació d’un autor que ja porta
publicats mes d’una trentena de
llibres, que ha estat guardonat
amb premis de la talla del Sant
Jordi, el Josep Pla i el Víctor Ca-
talà, i que és considerat l’intro-
ductor del realisme màgic en la
narrativa illenca.

En justa mesura
A N N A T O M À S

N A R R A T I V A

Miquel Àngel Vidal, La mesura
de les coses, Premi Roc Boronat

2004. PROA. Barcelona, 2005

Miquel Àngel Vidal, Encara que
sents com creix la nit, Premi

Pollença de Novel·la 2004. EL

GALL EDITOR. Pollença, 2005.

M
iquel Àngel Vidal,
nascut a Binissa-
lem el 1962, és lli-
cenciat en filolo-
gia hispànica i

professor d’institut. Vidal pos-
seeix una prosa sòbria, cuidada,
i una contenció estilística que
afavoreix un ritme àgil, viu. Tal
com ja demostrava a El batec de
la fosca i El conyac de Voltaire, els
seus llibres fan reflexionar sobre
les contradiccions de la condi-
ció humana sense que en cap
moment puguem dir que la lec-
tura fatiga. Cada capítol està ela-
borat en justa mesura, creant in-
terès per abordar el següent i
deixant-nos, un cop conclosa
l’obra, aquella sensació d’haver
compartit el nostre temps amb
tot un Llibre, en majúscules.

En els últims mesos, Vidal ens
ha ofert dos nous títols. A La me-
sura de les coses l’autor empara un
conjunt de narracions amb la
coneguda sentència del filòsof
Protàgores: “L’home és la mesu-
ra de totes les coses”. No hi ha,
per tant, una veritat universal,
sinó veritats relatives segons la
percepció de cada persona. Així
ho demostra, en especial, el bri-
llant conte Bones intencions. La
història s’inicia amb un matri-
moni que viu negat en la rutina.
Quan es van casar ho van fer
amb un amor tènue, fet de cos-
tum i de por a la solitud. L’es-
cepticisme, però, frenava tots
dos a l’hora d’intentar fruir la
vida amb mes intensitat. Un dia
la dona mor i ell la plora com si
haguessin compartit un amor
apassionat. Temps després, en
un intent de desar a l’armari

totes les pertinences d’ella i trac-
tar de mirar endavant, el marit
troba el diari de la seva dona.
Aleshores descobreix que ella el
considerava una persona su-
perficial i mediocre i que li
havia estat infidel dos cops. La
malaltissa curiositat de saber
què havien significat aquests
dos homes per a ella el durà a
cercar els dos amants.

La traïció entre dos amics a
Londres i la legitimitat de l’eu-
tanàsia són els temes d’algunes
de les altres narracions, que ens
recorden que tot depèn del color
del vidre a través del qual es
mira.

Una tràgica i punyent relació
amorosa protagonitza Encara que
sents com creix la nit. La història
arrenca amb el retorn d’un ad-
vocat de prestigi, ja vell, al lloc
on va néixer, un mas mallorquí.
No es tracta d’una visita impul-
sada per la melangia. Hi ha una
vida en joc. No sabem si es trac-
ta d’un amic o d’un familiar. La
joventut del lletrat, exposada a
través de flash-backs, ens perme-
trà conèixer el vincle que uneix
tots dos homes, un vincle que va
néixer en els anys tèrbols previs
a l’esclat de la Guerra Civil.

Abans de llicenciar-se en dret,
el protagonista va treballar com
a pagès a Ca S’Hereu i va perdre
el cap per la filla de l’amo. Amor
impossible, odi per part de ter-
ceres persones, aquella història
deixaria ferides per sempre en
els dos enamorats. A més d’una
nova exploració de les heroïci-
tats i les misèries de l’anima hu-
mana, aquest títol és una crítica
a l’especulació urbanística que
ha tingut lloc a Mallorca: “L’afa-
megat i cec instint de cobdícia
que ha produït l’allau del turis-
me ha canviat la fesonomia de
l’illa, però sobretot ens ha can-
viat a nosaltres, els seus fills [...]
Ens hem retut als guanys fàcils
sense preocupar-nos del que hi
perdíem en el canvi. Sense voler-
ho ni saber. I ara els diaris, els
carrers, la platja i la dignitat son
dels estrangers. L’illa ja no ens
pertany, la tenim llogada”.

tamen jocf loralesc; i ben cert
que, al capdavall, els poemes
en ells mateixos ben poc s’hi
identifiquen, per més que s’ins-
criguin a una idea d’esbós en
relació a una determinada ex-
periència vital. En segon lloc,
ens hem de referir a la cons-
trucció del llibre: no és difícil
d’endevinar que Bastons s’ha
excedit no només en el recull
inflat de poemes sinó també,
i sobretot, en l’articulació final
del volum. Caldrà esperar, de
cara a una futura entrega, una
aposta proveïda de més sentit
unitari, més enllà del simple
compendi d’un tast poc subtil
de mantes possibilitats cromà-
tiques com la present.

Quan arribava Carnaval, Pau
Faner no podia tenir un
d’aquells vestits amb cintu-
rons amples, capells desme-
surats i espasa de plàstic. Però
ell sabia perfectament com
sentir-se immers en la xerino-
la i la desimboltura d’aquesta
festivitat: posava a la gramola
el disc Doña Francisquita,
d’Amadeu Vives, i com que a
la portada hi havia una desfi-
lada de Carnaval, reproduïda
d’un quadre de Goya, ja en
tenia prou per imaginar-se la
seva festa. El seu enamora-
ment d’una ballarina, els mo-
ments en què el topless va fer
acte de presència a les platges,
els intents fallits de pujar dalt
d’una palmera i les temptati-
ves d’un príncep per suportar
l’avorriment, són algunes de
les narracions que atraparan
el lector per l’humor fresc i el
talent a l’hora de construir
imatges visuals amb paraules
que ens demostra un cop mes
l’autor menorquí.

Una febre passatgera
J O R D I C A R R I Ó N

A S S A I G

Manuel Leguineche, El último
explorador. La vida del legendario

Wilfred Thesiger. SEIX BARRAL.
Barcelona, 2005.

V
a haver-hi un mo-
ment, en ple relleu
de mil·leni, en què va
semblar que la litera-
tura de viatges havia

trobat el seu lloc. Ediciones B
va crear el premi Grandes Via-
jeros, Javier Reverte va conver-
tir en un best seller la seva aven-
tura africana, Xavier Moret va
publicar un quants llibres d’en-
càrrec, les editorials impulsa-

ven col·leccions, els suplements
culturals dedicaven espai a les
novetats. La gent començava a
practicar el turisme intercon-
tinental, de manera que sem-
blava que un nou públic lector
es consolidaria. Va ser un buf.
De seguida va arribar la reta-
llada. D’aquella època recent
ens en queden mitja dotzena
de títols, com ara L’Erosió, d’An-
toni Martí Monterde, i Norte
Grande, d’Eduardo Jordá. I més
enllà, les entregues d’Espinàs.

La biografia de Wilfred The-
siger que firma Leguineche és
un producte de la febre pas-
satgera que he comentat. Els
problemes comencen en el ma-
teix títol. Com a mínim des del
capítol El final del viatge de Tris-

tos tròpics es parla d’una finitud
que ha esdevingut tan tòpica
com falsa. El segon problema
té a veure amb el gènere, per-
què no es pot parlar de bio-
grafia quan es tracta d’una
suma de fonts secundàries (bi-
ografies anglosaxones). Entre
tota la resta de problemes, jo
destacaria la quantitat de cites
impertinents que s’hi acumu-
len i l’absència de cap aporta-
ció al coneixement de la vida
i l’obra de Thesiger.

Tot això seria justificable si Le-
guineche hagués inclòs una bi-
bliografia i cités les seves fonts.
Però no ho fa. De manera que el
lector d’urgència podria arribar
a pensar que les dades són seves.
D’entre el molt material biblio-

gràfic que hauria d’haver indi-
cat que utilitzava, destaca la bi-
ografia de Thesiger feta per Mi-
chael Asher, que possiblement
és el model principal del llibre
del periodista espanyol. Asher
és un dels màxims experts mun-
dials en l’exploració del desert.
A més a més, va entrevistar els
supervivents beduïns que van
acompanyar Thesiger en els vi-
atges dels anys 40. En canvi, la
biografia d’Asher no ha estat
traduïda.

Això no vol dir que la lectu-
ra no sigui amena. El gran vi-
atger britànic va néixer a Addis
Abeba i va ser explorador, sol-
dat i escriptor. Va recórrer
16.000 quilòmetres de desert a
peu i en camell. Coneixia a la
perfecció Etiòpia, Aràbia, el
Sudan, l’Iran, l’Afganistan,
Kenya... És autor d’algunes crò-
niques imprescindibles de l’ex-
ploració, com ara Arabian Sands.
Va morir al costat de les obres
completes de Kipling.


