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‘Un deliri de mar’
C A R M E A R N A U

U
n deliri de mar, la
novel·la inèdita de
Josep Maria Miquel i
Vergés, que ha publi-
cat Angle Editorial, és

l’obra d’un autor “pràcticament
desconegut per al públic cata-
là”, com destaca Víctor Martí-
nez-Gil, que ha tingut cura de
l’edició. Nascut el 1903 a Arenys
de Mar, com Salvador Espriu
–un autor amb el qual l’uneixen
diversos punts de contacte, a
més de l’amistat–, Miquel i Ver-
gés fou, abans de la guerra, un
autor teatral, poeta i erudit pres-
tigiós que s’hagué d’exiliar a
Mèxic, en acabar la Guerra Civil.
Inicialment titulada, L’Eixut i
L’aventura de l’Eixut, Miquel i Ver-
gés presentà la novel·la al premi
Joanot Martorell del 1959, però
no va agradar pel seu tema, mar-
cadament fantàstic, dominat en
bona part pel somni i pel deliri,
per dir-ho com el títol de l’obra,
el del seu narrador-protagonis-
ta, Pere Ribes. Joan Sales que
volia editar la novel·la anterior
de Miquel i Vergés, Giratomb de
la vida, encara inèdita, no ho va
fer, finalment, en no plegar-se
l’autor a les modificacions que
li suggeria. A més, Sales era con-
trari a la novel·la fantàstica
–com ho era al conte–, que creia
sense lectors o molt escassos.

De fet, Un deliri de mar ho és
marcadament, de fantàstica,
com Ronda naval sota la boira, de
Pere Calders, escrita contempo-
ràniament i també amb el mar
com a escenari principal i un
naufragi final –una novel·la que
tampoc no es va endur el premi
Joanot Martorell, probablement
per les mateixes raons que l’obra
de Miquel i Vergés, en una època
dominada pel realisme–. Ara bé,
la novel·la amb la qual té un
punt de contacte més estret és
Llibre de cavalleries (1957), de Joan
Perucho, en la qual el passat fa
una abrupta entrada en el pre-
sent, amb el qual conviu de ma-
nera estreta i es crea, així, un en-
certat ambient féerique, que
esdevé una afinitat més entre
tots dos autors.

EXILI A MÈXIC AMB CALDERS
Pel que fa a Calders i Miquel i
Vergés, també van compartir
exili a Mèxic, un exili que va
marcar tant la vida com l’obra,
sobretot en el cas del segon, que
no tornà mai més a Arenys, un
indret que enyorà permanent-
ment. De fet, Calders és l’autor
d’una encertada radiografia
sobre l’exili i els exiliats, L’ombra
de l’atzavara (1964), en la qual
destaca que les guerres no s’aca-
ben amb el seu final, sinó que
les seves seqüeles s’arrosseguen
durant tot l’exili i sovint fins a
la mateixa mort o poden ser-ne
la causa; d’altra banda, l’exili re-
percuteix diferentment en
aquells que el pateixen, amb un
ventall d’actituds que depenen
dels caràcters i de les capacitats
d’adaptació de cadascú. També
Nicolau M. Rubió i Tudurí va

tractar de la realitat problemà-
tica de l’exiliat, en el seu cas a
l’Àfrica, a No ho sap ningú, en què
Pere Martí, un dels seus prota-
gonistes, un català exiliat arran
de la guerra, “era un home
d’enyorança. No pas un home
que d’enyorança es mor, sinó que
viu d’enyorança”, i que, al remot
poblat on finalment s’ha aixo-
plugat, s’ha construït una peti-
ta Catalunya, amb tot el que té
de més tòpic, des del menjar –la
botifarra amb seques–, fins a la
música; aquest va ser, també, se-
gons sembla, el cas de Miquel i
Vergés, descrit com “un activis-
ta permanent de la nostàlgia”. I
si esmento el nom de Tudurí és
perquè es tracta d’un autor
–també recuperat per Angle–
que va escriure una narració, Ca-
cera en el no res (1954), igualment
marcada per la imaginació, per
la fantasia, que penetra de ma-
nera igualment sobtada en la re-
alitat quotidiana i la trastoca ra-
dicalment; d’altra banda,
Tudurí va identificar Catalunya
a un Mediterrani acollidor i
obert, que va oposar a la “vella
Espanya”, tancada i dogmàtica,
i un Mediterrani fantàstic, en el
cas de Miquel i Vergés, esdevé el
centre d’Un deliri de mar; de fet,
a la novel·la s’oposa la vida en-
sopida d’un home jove i malalt,
obsedit pel mar i els deliris exu-
berants que li provoca la mena
de follia de mar que pateix.

En efecte, una vella i conven-
cional tia té compte de Pere
Ribes, que viu tancat en la seva

cambra a Arenys de Mar, on es
desenvolupa fins ara la seva
vida, marcada per l’estudi del
mar i la navegació; es tracta
d’un món ben real, amb més
d’un punt de contacte amb l’evo-
cat per Salvador Espriu, fins i tot
pel que fa als personatges que el
poblen i a un passat esplendo-
rós, lligat als arriscats navegants.
Els seus deliris, en canvi, que
consigna per escrit i que, de fet,
constitueixen la novel·la, tenen
també per escenari el mar, però
un mar ben diferent del real,
sense el que el caracteritza,
l’aigua, curiosament eixut, pel
qual el narrador camina en som-
nis; i aquesta és, de fet, la dar-
rera aventura d’aquest nàufrag
de terra, una aventura, en
aquest cas fantàstica, lògica-
ment, però més atractiva i in-
tensa que no pas la vida real,
sense cap al·licient –probable re-
presentació de la vida de l’exi-
liat–. I així, a la novel·la es con-
traposen les dues existències
d’aquesta figura, acompanyat
d’uns mateixos personatges, so-
bretot d’una noia, Rosalia, més
agosarada i carnal en el somni
que no pas en la realitat.

D’una banda, doncs, hi ha
l’evocació dels encontres
d’aquests nàufrags, d’un tercet
–Tric-Trac és l’altre company es-
priuà–, que caminen per
l’areny/arenys, on troben dife-
rents nàufrags de mar, en aquest
cas, i els vaixells amb els quals
navegaven, ara, però, a l’eixut; i
és en la descripció d’aquest món
que es reflecteix l’erudició ma-
rinera de Vergés i la seva pecu-
liar imaginació. Pel que fa a la
primera, destaca l’evocació po-
derosa dels diferents vaixells que
han solcat el Mediterrani, des
d’èpoques reculades fins a arri-
bar als vapors: les galeres del
XVII, les fragates del XVIII, en
aquest cas, amb: “La popa molt
alta, ostentosa, encara més im-
pressionant a l’eixut; també una
mica la seva decoració, remi-
niscència d’aquell estil que tant
havia influït en la marineria”.

PRESENT DINS DEL PASSAT
L’entrada del present en el pas-
sat –i d’aquí el paral·lelisme amb
Lllibre de cavalleries– farà que
aquest sigui incomprensible per
a aquells que encara no hi han
arribat; així s’esdevé, per exem-
ple, amb el capità del Bon Aire,
un vaixell del XVIII, que no pot
imaginar els vapors dels quals li
parlen els caminants del XX: “I
conteu, conteu –deia rient– allò
que ens vàreu dir que els vapors
van sense vela ni trinquet, ni
messana, ni vergues, i que el
major és gairebé per a fer bonic”.

Però, a més de l’erudició i de
la precisió en els termes em-
prats, hi ha tota la fantasia tra-
dicionalment lligada al mar, des
dels tresors enfonsats, passant
per les sirenes i així sorgeix
aquesta ambientació delicada,
com de conte de fades: unes si-
renes, per citar un exemple, de
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colors diferents, que curaven les
nafres del galiot, Marion, apa-
llissat i llençat al mar, “amb
unes algues fresques, de con-
tacte tan suau com la boira”. I és
que en aquest mar eixut convi-
uen fraternalment, en una per-
fecta entesa, morts i vius, figu-
res reals i de fantasia, passat i
present...; s’apunta la possible
relació amb el mite de l’Atlàn-
tida: “Tot això, si fa o no fa, és
un retorn, i si ho és, encara hi
ha allà una de les columnes
d’Hèrcules! La terra ha tornat a
enllaçar Àfrica amb Europa! No
hi ha estret!”. De fet, Miquel i
Vergés va ser un gran estudiós,
del segle XIX, durant el qual el
mite de l’Atlàntida va despertar
molt d’interès i va ser identifi-
cat, també, amb els països de la
Mediterrània oriental o del Prò-
xim Orient. Miquel i Vergés va
prologar, a més, una edició de
L’Atlàntida, de Jacint Verdaguer,
editada a Mèxic el 1945, i de
l’obra destaca que, justament,
el que més l’atreu és: “La seva
fantasia potent que se t’empor-
ta cap a visions extraordinàries”.

EL MÓN DE L’INCONSCIENT
Aquest també és el cas de la seva
novel·la. Ara bé, per a ell, tot
aquest món de fantasia té també
molt a veure amb l’inconscient,
amb el món interior, amb aques-
ta vida íntima i secreta tan o
més autèntica que la que deno-
minem real, perquè “el que no
es veu i el que no es diu són els
aspectes més interessants de
l’ànima, també invisible”, com
destaca el narrador. Aquests
nàufrags “abocats al desesper de
l’eterna immobilitat” sense mar,
sense projectes, perduts i es-
pectrals, sense límits precisos
que separin el present del pas-
sat són una eficaç, complexa i
poètica imatge de l’exili.

Però, al costat d’aquesta vida
esponerosa i d’una imaginació
que sembla inexhaurible, com
caixes xineses de permanent
sorpresa, al costat d’aquesta
rauxa, de fet, hi ha el seny, el de
la tia del protagonista, la del
metge que té cura del malalt i
els seus amics, la Rosalia i el
Tric-Trac, reals, per evocar els
quals l’autor recorre a un estil
col·loquial i estilitzat, de gran
precisió, en la línia del Jordi Sar-
sanedas de Mites (1954). Així, la
tia parla al metge de “tosseta
molt lletja” del seu nebot. Sem-
bla ben bé, doncs, com si des del
seu exili, des de la condició de
nàufrag, doncs, i lluny de la Me-
diterrània que tant va estimar,
l’autor hagi volgut recrear-la
d’una manera total, des de la
quotidianitat i des de la fanta-
sia, i dreçar-ne, així, una mena
de mite, el d’una Sinera, marí-
tima, exclusivament. Aquest
mar que en altre temps va re-
presentar l’esplendor de Cata-
lunya i ara s’ha assecat de ma-
nera dràstica i definitiva,
decadència, doncs, del que fou
un imperi poderós i respectat.
L’escriptura i la nostàlgia,
l’humor i la fantasia de Miquel
i Vergés li torna a donar vida,
des de la llunyania, des dels re-
cords des de la fantasia d’un exi-
liat. Una recuperació, doncs, del
tot oportuna i una lectura ben
recomanable.

amb èmfasi un altre boom, el
de la literatura angloíndia,
amb Salman Rushdie com a pi-
oner i amb figures tan detaca-
des com ara Arundhati Roy i
Vikram Seth.

Tot i que hi hagi un consens
gairebé unànime sobre la im-
portància excepcional d’aques-
tes tres generacions –llatinoa-
mericana, britànica i
angloíndia–, també sabem que
el concepte generació, com el de
grup, resulta irritant per a tot
gran escriptor, que per defini-
ció es considera únic, incompa-
rable, per la qual cosa prego a Ju-
lian Barnes que accepti les
meves excuses.

Per completar aquest croquis
de Julian Barnes al·ludiré a d’al-
tres facetes de la seva escriptu-
ra. D’una banda, va publicar,
amb el pseudònim de Dan Ka-
vanagh, tres novel·les policía-
ques amb un mateix protago-
nista, Duffy, l’última escrita fa
vint anys. Barnes explica que va
trigar set anys a acabar Metro-
landia, la primera novel·la serio-
sa, i només deu dies a redactar
Duffy, i va pensar, legítimament,
que els seus Duffy podrien fi-
nançar amb poc esforç la seva
carrera literària. Però les seves

novel·les literàries, en especial a
partir d’El lloro de Flaubert, van
començar a vendre’s molt mi-
llor que les policíaques. I enca-
ra que el tema d’invertir els ter-
mes, escriure novel·les literàries
per finançar les policíaques,
tenia un pardoxal component
humorístic potser temptador,
Barnes va optar per aparcar les
seves novel·les Duffy, en les
quals les seves empremtes dac-
tilars apareixien una mica bor-
roses, com obstaculitzades pel
parti pris del gènere.

D’altra banda, ha estat durant
anys corresponsal europeu per
a l’estupenda revista New Yorker
(per a quina altra, si no?). Els
seus textos han estat compilats
en dos volums. I fa un parell
d’anys, Julian Barnes va escriu-
re un llibre deliciós, Un pedante
en la cocina, en el qual ens ex-
plica les seves aventures com a
cuiner.

I, finalment, entre tantes d’al-
tres coses, vull agrair a Julian
Barnes una afirmació memora-
ble: “Els crítics no són escriptors
frustrats. El que són és crítics
frustrats”. És a dir, no els crítics
com a rancuniosos novel·listes
incompetents, resignats a la
feina menor de la crítica, sinó,
encara pitjor, incompetents pre-
cisament com a crítics. Una
frase que en el transcurs
d’aquesta espinosa relació, crí-
tics-autors-editors, he utilitzat
amb freqüència, esmentant
sempre el copyright Julian Bar-
nes. Merci, donc, Julian.

El seu últim
llibre és un
conjunt de relats
travessats per
la imminència
de la vellesa
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