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A
quest 2005 passa-
rà als annals lite-
raris com un dels
més rics en recu-
peracions d’obres

que es trobaven fora de circu-
lació. El mateix lector ho pot
jutjar: penso en Crim de Ger-
mania, de Josep Lozano (Bro-
mera), Haceldama, de Blai
Bonet (Ensiola), Els treballs
perduts, de Joan F. Mira (Proa),
El testament, de Xavier Ben-
guerel (Club Editor / 1984),
Ventada de morts, de Josep Al-
banell (Proa), l’antologia Nar-
rativa catalana de l’exili, a cura
de Julià Guillamon (Galàxia
Gutenberg), La peixera,
d’Anna Murià (Abadia de
Montserrat), Vés-te’n, ianqui!,
de Maria Aurèlia Capmany i, en
un lloc d’especial rellevància,
penso en la reedició corregida i
posada al dia de Benzina i La
magnitud de la tragèdia, les
dues novel·les que Quim
Monzó reconeix plenament
com a filles.

De la mateixa manera que fa uns
anys va recompondre i restau-
rar la seva narrativa breu a Vui-
tanta-sis contes, ara Monzó ha
afrontat el mateix repte amb
idèntics criteris en les seves
novel·les: esporgar el text de
totes lesadherènciesde llengua,
concepte o estructura que des-
torbin la nitidesa del relat i la
seva comunicació amb el lector.
Una operació molt evident a
Benzina –escrita el 1983– ja
que, a part de nombroses modi-
ficacions concretes al llarg del
text, el temps verbal de la nar-
ració ha passat del pretèrit per-
fet a un present d’indicatiu que
incorpora un factor d’implicació
més directe que reforça el sen-
tit general del relat. A La mag-
nitud de la tragèdia –escrita el
1989 quan Monzó ja tenia ex-
periència de treballar en els mit-
jans de comunicació– els canvis
són molt més anecdòtics.

Com sempre que ens tro-
bem davant de la recuperació
de títols d’altres èpoques, la pri-
mera pregunta és si han resis-
tit la prova del temps. Per si
algú ho dubtava, m’apresso a
dir que la resposta és un sí en-
tusiasta i rotund. Tots dos tex-
tos conserven la mateixa fres-
cor que si acabessin de ser lliu-
rats a l’editor. Recordo que
quan va aparèixer Benzina les

cròniques se centraven en el re-
curs d’accentuar la dimensió
americana de la història.
L’autor venia de viure una tem-
porada a Nova York, ciutat on
va concebre la novel·la, i sense
anar més lluny les referències
a una de les icones de la cultu-
ra americana –el pintor Ed-
ward Hopper– apareixen ja en
el somni que el protagonista té
en la primera escena de la his-
tòria. Val a dir, però, que les re-
accions sis anys després da-
vant de La magnitud de la tra-
gèdia s’entretenien, sí, en
l’anècdota anatòmica del pro-
tagonista, però ja afinaven una
mica més a l’hora de destacar
la condició de faula sobre la
condició humana que hi havia
dintre de la novel·la.

Recuperaravuiaquestsdostextos
ens permet veure de prop la so-
lidesa de Quim Monzó i la serio-
sitat amb què sempre ha afron-
tat la seva feina. El vertiginós
ritme intern narratiu, l’original
tractament dels diàlegs, la

composició dels personatges, la
posició desacomplexada però
alhora extremament rigorosa i
respectuosa de l’autor amb la
llengua són les línies mestres
per les quals circulen tots dos
llibres. A Benzina l’estructura
de l’argument segueix la forma
d’un cercle en què inici i final es
donen la mà per reproduir-se
fins a l’infinit. Exactament el
mateix que passa amb les vides
intercanviables dels seus dos
protagonistes: Heribert Julià,
pintor de fama en crisi creati-
va, i Humbert Herrera, un pin-
tor primerenc en un estat de
permanent explosió creativa. A
La magnitud de la tragèdia
l’argument també conté ele-
ments binaris a partir de dues
històries que evolucionen de
manera simultània i que es van
trenant indefectiblement: la de
Ramon-Maria, afectat per una
sexualitat desmesurada, i la
seva fillastra Anna-Francesca,
a la qual podríem definir com
una estreta integral.

Monzó, doncs, juga a fons

amb les dualitats. Somni/vigí-
lia, fantasia/realitat, tedi/acció
serien les que presideixen Ben-
zina. A La magnitud de la tra-
gèdia, l’etern conflicte entre
Eros i Thanatos amb l’afegitó
que, en aquest cas, malaltia i
mort apareixen directament
relacionades amb el desig i el
sexe. I, entremig, un repertori
de personatges entranyables i
no gens esquemàtics –tot i que
a primera vista ho pugui sem-
blar– que intenten rebel·lar-se
amb les seves escasses forces
contra l’absurd de la vida de
cada dia. Un repertori d’heroï-
nes calculadores, gates maules
i explotadores de la seva di-
mensió sexual enfront d’uns
personatges masculins més
agressors que agressius, febles
i cagadubtes, submergits en un
bany permanent d’angoixa.

Els anys han enriquit Benzi-
na iLamagnitudde latragèdia.
Ara poden recuperar-les o des-
cobrir-les. Quan, com és el cas,
es tracta de literatura de prime-
ra, creguin-me, mai és tard.

Crítica

Magnífic novel·lista
Quaderns Crema ha reeditat dues novel·les de Quim
Monzó: ‘Benzina’ i ‘La magnitud de la tragèdia’ ● Totes
dues han estat reescrites per l’autor ● Joan Josep Isern

La integritat
del desig

Des d’Àfrica

Mabruk era un beduí d’Alcázar
Kebir. Li deien l’Attar. Des que
tenia ús de raó va ser sempre
venedor ambulant. Els seus

avantpassats també. Mai va dubtar que la
felicitat estava en les rutes que no traves-
saven les grans urbs. Per això es va limitar
a viatjar per pobles i aldees recòndites i
oasis inaccessibles. Les ciutats i els seus va-
lors els quedaven massa grans, a la seva hu-
manitat i a les seves rècules. Amb tres
mules i un camell va recórrer repetidament
el cos plural del Marroc, abans que el colo-
nialisme l’esquarterés. I ho va seguir fent
després. Arribava fins a Mali. El seu verita-
ble habitacle eren els camins.

Es va casar tard amb la Mabruka, una
berber negra de la tribu dels Ait Jacob.
Després d’una estada humida i curta amb
la seva esposa, va sortir una matinada cap
al sud. Va tornar quatre anys després. A la
porta de la casa l’esperava una abundant
prole. Mabruka els va dir que aquell home
sense edat era el seu pare. Els fills es van
abalançar damunt del cos colrat de sole-
dat i dignitat de Mabruk. El beduí era feliç.
Novament a casa, viu. Va agrair la miseri-
còrdia i bondat de Déu i es va deixar en-
fonsar en l’escalfor d’una família que no
coneixia.

L’endemà el van sorprendre certs ru-
mors sobre aquells nens que la nit anteri-
or l’havien omplert de felicitat. Els coma-
ratges es van fer insuportables el tercer
dia. A la nit, quan ja tots estaven dormint,
va intentar parlar amb Mabruka. No va
poder. Estimava aquella dona. Era gene-
rosa i la seva entrega era incondicional. A
més, era bellíssima i convertia les nits in-
hòspites de la muntanya en danses prodi-
gioses de ventres i cames, fluxos i alès. Es
va quedar adormit contemplant la carn de
la seva boca.

Va sortir abans que claregés. Va resar
sol davant el desemparament de Déu. El
jutge el va rebre amb un gruny. Mabruk li
va explicar que era Attar i que viatjava
molt i que passava anys fora de casa i que
cada cop que tornava trobava més nens a
casa i que per a ell eren els seus fills, però
que la gent parlava molt i deia coses sobre
la seva dona. El Cadí va manar que la cri-
dessin. La Mabruka va entrar a la khaima
acompanyada dels seus fills. Tranquil·la i
somrient, com era el seu costum. El Cadí
li va relatar els fets i ella li va dir:

–Senyor Cadí, el meu marit viatja molt
i ho fa per nosaltres. De vegades no el veig
en tres o quatre anys. Vostè sap que la so-
ledat és també femenina. Així que, quan
el trobo a faltar, em poso el seu pantaló i
em fico al llit. Gaudeixo, a déu gràcies, i,
per a més glòria del Totpoderós, em quedo
embarassada. Aquests fills són nostres, se-
nyor Cadí.

El jutge va mirar Mabruk i va exclamar:
–¿Has sentit el que ha dit? Aquests

nens són teus, però, per damunt de tot,
són criatures de Déu.

Mabruk va agafar la mà de Mabruka i
van tornar a casa.

L’endemà va emprendre un nou viatge
cap a la saviesa dels humils...

Larbi
El Harti

Quim Monzó ha reescrit les seves dues novel·les ‘reconegudes’. JORDI SOTERAS
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