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Josep Maria Pou i l’abisme

Aquest actor ha arribat al cim,
que sempre és a un pam de l’abisme.
Té l’honor de ser considerat el millor
actor català: parleu amb qui parleu, us
diran que en Pou menja a part.
Últimament li he vist tres o quatre
coses. Les més recents, el gairebé
monòleg de l’Orson Welles i la peça
inaugural del Goya, aquesta obra tan i
tan anglesa dels nois que es preparen
per a l’examen i que està tenint molt
d’èxit, i me n’alegro. No hi ha res
millor que obrir amb bon peu un
teatre (per cert, il capo de Focus,
Daniel Martínez, va fer aquella nit el
discurs de la seva vida, unes paraules
electritzants) i més encara si el teatre

és, de tots els àmbits culturals
catalans, el que millor es tuteja amb el
que es fa fora.

Doncs bé: en Josep Maria Pou
està en aquell punt en què comença a
escoltar-se ell mateix amb delit. Està
tan segur de fer, no un paper, sinó una
lliçó, que acaba repetint els registres i
els matisos. L’Orson Welles i el profe
d’Els nois d’història són exactament el
mateix personatge: veu i gestos,
sentiment i angoixa, ulls i pes moral, és
a dir, tots dos són Pou i el seu estil. El
problema, és clar, no és de l’actor: és
de direcció. L’Orson el dirigia l’Esteve
Riambau, que hi debutava; l’altra se

l’ha cuinada ell mateix, amb un ritme
endimoniat, pupitres amunt i pupitres
avall, que fa ganes de dir-li relaxa’t,
home, i deixa fluir l’emoció, que
aquesta obra requereix uns quants
silencis! Bé: cap dels dos directors no
ha sabut controlar aquesta bèstia
potent que és Pou, demanar-li una
mica més, no em donis el de sempre.

I ho dic amb coneixement,
perquè també vaig veure l’actor a
Barcelona: un mapa, l’esplèndida pel·li
del Ventura Pons, una de les més
profundes i tristes que li he vist, on
Pou excel·leix dins un elenc de
meravella, amb dues actrius que

també costa de treure del carril, Núria
Espert i Rosa Maria Sardà. La precisió
i la sensibilitat del director
aconsegueix esborrar l’intèrpret i
despullar el personatge, que aquesta
és la qüestió. Un director que pari el
carro i el governi. Per cert, en Pou
protagonitza un documental que s’està
acabant de parir, firmat per l’Esteve
Riambau, sobre com construir un
personatge, filmat sobre el treball a
l’entorn de l’Orson Welles. La idea és
magnífica, i tinc curiositat per saber
què ens explica aquest Pou que, pel
meu gust, últimament es queda fora
de l’ànima del personatge, que és
sempre l’ànima del teatre.❋
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“La mort és sempre
la mateixa, però
cada home es mor
a la seva manera”.

Així comença Rellotge sense bus-
ques, l’última novel·la escrita per Car-
son McCullers. Nascuda a Columbus,
Geòrgia, el 1917, i morta a Nyack,
Nova York, cinquanta anys més tard,
McCullers passarà com una de les
narradores que millor han sabut
transformar en ficció la dificultat de
viure. Un grapat de relats i de
novel·les donen testimoni de la des-
cripció d’un selecte grup de criatures
a la deriva: passions incontrolables,
racisme, violència, androgínia i im-
potència són algunes de les caracte-
rístiques d’una obra que condensa la
temperatura humida del sud dels Es-
tats Units, que tan bé va retratar.

McCullers s’inscriu en tots els ma-
nuals de literatura com una de les mi-
llors hereves d’una tradició que havia
tingut en Faulkner un dels moments
culminants, sense oblidar, però, no-
vel·listes tan malaltissament influents
com ara Flannery O’Connor, Eudora
Welty, Walter Percy, Alice Walker i Tru-
man Capote. Parlar de McCullers és
parlar de Geòrgia, del sud profund
que va cantar de manera desolada
Ray Charles. Melodia i patiment pene-
tren en el teixit d’una obra i una vida
que van saber què era la soledat i el
dolor a causa de la malaltia –va que-
dar paralítica del costat esquerre als
31 anys, després d’haver sofert uns
quants atacs– i de veure com el seu
marit, víctima de l’alcoholisme, se suï-

Entonant el cant del cigne
Novel·la❚ David Castillo

‘Rellotge sense busques’ va ser l’última novel·la de Carson McCullers

AV
U

I

Rellotge
sense busques

Carson McCullers
Traducció: Marta Ferré
i Antoni Picornell
El Salobre
Pollença, 2008
Preu: 23 euros
Pàgines: 278

El protagonista de la
novel·la, farmacèutic,
és assetjat per la
malaltia durant
l’hivern del seu 40
aniversari. En un relat
magistral de
maduresa, McCullers
ens mostra el clima
d’incomunicació en
una petita localitat
del sud dels EUA. Tot
farcit d’un fatalisme
d’un lúcid lirisme.

1 2 3 4 5

cidava poc després del divorci. Pa-
ral·lelament, la literatura. Llibres d’alta
graduació, com el primer que va pu-
blicar, als 22 anys, El cor és un caçador
solitari –publicatperEdicions62–,pro-
tagonitzat per un sordmut que ex-
pressa a la perfecció un imaginari tor-
turat per la injustícia, la segregació ra-
cial i la misèria moral d’una geografia
hostil, més encara per als més febles
i sensibles. La incomunicació seria, ai-
xí mateix, una de les tesis d’una altra
novel·la impactant, Reflexos en un ull
daurat,publicadaun anydesprés,que
va tenirunaversiócinematogràficade
John Husston, interpretada per un
hieràtic Marlon Brando. La violència i
l’homosexualitat dins una societat
hermètica, els pols oposats i el con-

trast en la innocència i la violència po-
drien descriure uns éssers a la deriva
en un món tancat, un microcosmos
marcat per l’absurda disciplina d’una
comunitat militar. A Frankie y la boda,
McCullers utilitzava l’òptica d’una ne-
na en una novel·la d’iniciació. La boda
del germà de la protagonista fa que es
qüestioni el món dels adults cap al
qual la condueix l’adolescència. Tota
unaproblemàticaen l’àmbit d’unape-
tita ciutat del sud durant un estiu xa-
fogós, psicològicament irrespirable.

Moltes d’aquestes constants són
presents a Rellotge sense busques,
obra de consolidació de l’univers de
McCullers, on la mort, la premonició
del final que rondava la mateixa au-
tora, s’encarna en J.T. Malone, un far-

macèutic que afronta la malaltia,
aquesta vegada entre l’hivern i la pri-
mavera del 1953. La subsistència,
tema obsessiu en l’obra i la vida de
McCullers, apareix dins la vida mar-
cida del protagonista, que intenta pa-
tèticament automedicar-se. Tot dins
una tristesa que ens captiva pel liris-
me que la gran escriptora és capaç
de filtrar dins les anòdines existènci-
es de les seves criatures. La soledat
del protagonista, que es contraposa
amb la vida quotidiana en un conjunt
de personatges, realça més l’aspec-
te llòbrec i ombrívol d’un món en mi-
niatura, d’atmosfera asfixiant. Rellot-
ge sense busques és el cim del pessi-
misme existencial de l’autora, la
imatge del sud depressiu i clavat en
el temps que es reflecteix al títol i des
de la primera frase de la novel·la. El
fatalisme, no obstant, sempre manté
un contrapunt que la fantasia salva.
Tot mor, però el lirisme contingut ens
omple de bellesa.

McCullers ens ha ensenyat l’aïlla-
ment, la impossibilitat de l’amor per a
qui més el desitja, el traumatisme de
l’edat adulta i el cant del cigne que es
representa a la seva última novel·la.
L’òrfena néta del jutge segregacionis-
ta o el decadent apotecari de Rellot-
ge sense busques són personatges
entranyables dins un llibre magistral,
en què els diàlegs dominen la narra-
ció i on la mateixa veu dibuixa el ca-
ràcter d’una geografia moral i huma-
na difícil d’oblidar. Novament, McCu-
llers ens transmetia l’amor i l’odi que
sentia cap al seu país natal.❋
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