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Aigües profundes

A la platja de Chesil Crítiques

om pot aprehendre el coneixement que les primeres vegades són un
desastre de dues maneres fonamentals. Llegint els consultoris sentimentals de la
revista Vale o submergint-se en l’últim llibre d’Ian McEwan. El fons és el
mateix, però la forma, ai la forma... A la platja de Chesil explica l’atribolada nit
de noces en un idíl·lic hotel banyat per les aigües platgívoles. L’Edward i la
Florence tenen poc més de vint anys i el llibre els captura just quan comencen
a sopar, sabedors que, en aquest cas, el plat fort són les postres. Som a la dèca-
da dels seixanta i l’alliberament sexual és més promesa que no realitat. Com a
mínim per la Florence, violinista de casa bona a la qual la perspectiva del coit –i
les connotacions del mot penetració– li suposen un remolí d’emocions.

McEwan es delecta en narrar minuciosament tots els preparatius per al
moment de consumar el matrimoni, i també les conseqüències immediates
d’aquest primer allitament. Ho fa amb deteniment però, alhora, conservant un
cert pudor sobre l’escena. No hi ha erotisme, tot i el caràcter sexual de l’acció.
L’autor prefereix endinsar-se en com l’època modela aquests dos personatges,
d’una generació similar a la seva. “Se sentia atrapat entre la pressió del seu exci-
tament i la càrrega de la seva ignorància. A part de les pel·lícules, els acudits
verds i les anècdotes esbojarrades, gairebé tot el que ell sabia de les dones li havia
explicat la Florence”. Són uns anys de canvi, tanmateix, i McEwan deixa
traspuar el clima que acabaria esclatant al maig del 68. No en va els dos perso-
natges es coneixen en una conferència estudiantil contra la bomba atòmica.
L’Edward, de fet, és qui encarna millor aquest pas des del noi que usa les mans
per dirimir les diferències que la paraula no pot resoldre fins a un jovenet que
adquireix compromisos i mira d’ingressar a l’edat adulta amb un convenciment
relatiu. Pel que fa a la Florence, la seva procedència de classe alta i, per tant,
educada, no la fa estar segura de les seves possibilitats, ans al contrari. No es pot
dir que la seva família sigui una força repressiva i, tanmateix, la contenció i la
disciplina posen dics a la canalització dels seus desigs, sovint sense que ella en
sigui conscient.

En tot cas, el llibre constata com l’educació sexual era encara deficient. I
com, d’alguna manera, al final no és tant el bagatge previ sinó la màgia (els
escèptics en dirien química) que s’estableix entre els dos membres de la parella
allò que fa funcionar un matrimoni o concubinat. Un adjectiu que, en parlar de
llibres, ha acabat patint un desgast del seu significat per culpa de l’abús és “sug-
gerent”. Però en el cas de McEwan convindria atorgar-li aquest terme, ja que
cada frase, de construcció aparentment senzilla, apunta força idees del món que
envolta la parella protagonista. Un exemple de molts de possibles: “En entrar a
l’habitació, s’havia sumit en un estat incòmode i somiejador que li feia nosa com
un banyador antiquat en aigües profundes. Els seus pensaments no semblaven
seus: els hi bombaven; pensaments en comptes d’oxigen”. També hi ha dosi
d’ironia; l’autor aprofita bé el fet d’escriure de manera explícitament retrospec-
tiva: “L’Edward creia de debò que les armes nuclears destruirien el món, i n’ac-
tuava en conseqüència. El fet que s’equivoqués, que la veritat fos que aquelles
armes protegien el món de la guerra, era del tot irrellevant. Aquell era, al cap-
davall, l’objectiu de la dissuasió. Com a historiador, l’Edward havia après que en
el decurs dels segles els deliris massius havien tingut temes comuns”. Ironia
anglesa, prime quality.

Ian McEwan sembla tocat per un estat de gràcia perpetu que el fa lliurar lli-
bres rodons en cascada. Expiació, Dissabte i ara aquest A la platja de Chesil són
les tres darreres baules d’una cadena fabricada amb una aliatge poc freqüent, que
barreja qualitat i comercialitat sense que una anul·li l’altra.
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Ian McEwan (1948) va néixer a Aldershot (Anglaterra). Es va especia-
litzar en literatura anglesa a la Universitat de Sussex i a la Universitat
d’East Anglia, on va tenir com a professor Malcolm Bradbury. Entre la
seva obra destaquen Entre els llençols (Quaderns Crema), Gossos negres
(Edicions 62), L’innocent (Destino), El confort dels estranys (Destino),
Amsterdam (Empúries) –per la qual se li va atorgar el Booker Prize–,
Amor perdurable (Destino), Expiació (Empúries), Dissabte (Empúries) i el
penúltim, El somiatruites (Cruïlla). En castellà, actualment la seva obra la
publica Anagrama.
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