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Aixetes fluixes
i racons humits

Reconec que no he llegit cap al-
tra obra d’Arbonès, guanyador
d’alguns dels premis amb més ga-
ranties de la nostra literatura —per
exemple, el Documenta del 1990
amb Carn a les bèsties i el Prudenci
Bertrana d’enguany amb aquest lli-
bre. I també reconec que després
d’açò no en pense llegir cap més
en la vida... ni tan sols si guanya
el primer Nobel català de la histò-
ria, que al pas que anem no m’es-
tranyaria.

Al cap i a la fi, Matèria fràgil té
tots els requisits per agradar al bo
i millor de la crítica nostrada. En
primer lloc, gairebé tota l’acció —
per anomenar d’alguna manera
aquest seguit de proses disperses—
transcorre en un balneari o als vol-
tants. Això deu agermanar la
«novel·la» amb Thomas Mann,
cosa que sempre queda molt bé: recorde
com una vegada, en publicar una entrevis-
ta, l’individu que la signava va posar en
boca meua que jo no aprovava cap autor
valencià que no haguera llegit Mann
prèviament, cosa que jo no havia dit ni
pensat —vaja, de fet ni tan sols m’havia
llegit Mann quan em vaig trobar la frase ja
impresa. De l’experiència deduesc, però,
que Mann deu ser un escriptor molt impor-
tant i que vergonya m’hauria de fer no
haver-me pogut acabar mai La muntanya
màgica, com vergonya li hauria de fer a
qualsevol que escriga qualsevol cosa en
aquest país. Però tornem a l’assumpte: ¿per
què els balnearis, al parer de tants jurats i
crítics, ja fan bones novel·les? Potser és
perquè «L’aigua era el bressol on podien
perdre la consciència i, alhora, una arma
per despertar els sentits»... o no. En tot cas,
ens ha quedat ben clar que allà on hi ha
un bon balneari no cal que hi haja cap
argument. I només cal llegir Un crim al
balneari, de Xulio Ricardo Trigo, per com-
provar que la fórmula és perfectament apli-
cable a la «narrativa» juvenil. Tot consisteix
a omplir pàgines sense parar i prou.

En segon lloc, els protagonistes del llibre
tenen problemes com cal, perquè ens quede
ben clar que estem davant d’una literatura
greu de veritat: el «pare Wagner» és un cap
de família adúlter que s’ho fa amb una me-
nor («Era un mascle. ¿Què tenia de dolent
això?»), la «mare Wagner» és la muller que

ho pateix en silenci (però que en el fons el
prefereix a ell, així de mascle, per damunt
de qualsevol altre), Ferran és el jove terrible-
ment capficat perquè creu que podria ser
homosexual, la doctora Millet és la pobra
desgraciada que l’atén i que alhora pateix
visions d’orgies inacabables en què, per
exemple, és sodomitzada de sobte quan
anava a llepar alegrement un clítoris... En fi,
supose que tot això ja deu fer evident a al-
guns que aquesta és una «novel·la adulta».

I és que, per a certes persones, aquests
dos factors esmentats —que deuen veure
com a sinònims d’ambientació rigorosa i de
maduresa literària— ja són prou no tan sols
per fer una bona novel·la, sinó també un
Premi Prudenci Bertrana. Al meu parer, això
no és així.

No entenc per què aquest llibre havia de
ser una novel·la. Les anècdotes dels perso-
natges són molt més adequades per a un
recull de contes, sobretot si, en lloc de te-
nir una evolució clara, se’ns presenten gai-
rebé sempre de la mateixa manera. I vull
deixar ben clar que això no suposa cap
menyspreu al conte, sinó més aviat al con-
trari: la presentació d’anècdotes d’aquest

tipus —el marit adúlter que li pro-
met a la dona que deixarà de ser-
ho, la interrogació sobre la pròpia
identitat sexual, les al·lucinacions
orgiàstiques o el personatge (Mau-
rici) que funciona alhora com a
narrador...— serien molt més fun-
cionals en un conte pel que tindri-
en d’impacte immediat i instantani,
en un sol text, una sola vegada. Les
idees no són dolentes, i fins i tot
podrien funcionar en un recull de
l’estil de Xamfrà de tardor, de
Josep Albanell, en què hi havia
punts comuns als diversos contes
sense que això els restara força
individual. Ara bé: quan les matei-
xes idees, gairebé inamovibles,
s’estiren de manera tan clara du-
rant gairebé dues-centes pàgines,
la cosa ja fa una mica de pudor.
Acaben sense funcionar ni com a

històries independents ni com a conjunt, que
és el pitjor que li pot passar a qualsevol nar-
rativa. De vegades semblen fins i tot ridícu-
les, com és el cas del barber que a l’inici
de la novel·la se’ns mostra preocupat per
si no és mereixedor de l’estima de la seua
dona («li va preguntar si havia estat feliç
amb un pobre barber com ell», p. 68)... i
després l’autor no «tanca» el tema fins que
falten quatre pàgines per al final, com si se
n’haguera oblidat, i ho fa amb una seqüèn-
cia de tres tristes línies («Quan en Martí
havia abandonat la casa, la Cristina havia
dit a l’Ernest: “Sí, t’estimo encara que no-
més siguis un barber de poble”», p. 183).
El mateix barber ens pot servir per enllaçar
amb el to de la novel·la, d’una incoherèn-
cia total. No s’entén de cap manera que de
vegades vulga ser un gran fris realista,
descrivint amb minuciositat tots els detalls
d’unes quotidianitats depriments, i que d’al-
tres agafe un to al·legòric i fins i tot sermo-
nejador que no encaixa ni de lluny amb
l’altre. Per exemple, allò que deia: el bar-
ber proclama en plena feina que «Pensar
serveix per fer veure que existim», i el cli-
ent li replica que «No hi estic del tot
d’acord: [...] no pensem per fugir de res
sinó per adonar-nos de què som». Com
podem veure, el narrador no pot deixar de
pontificar ni en les situacions més elemen-
tals... Fins i tot en una tan bàsica com és
el cas d’un senyor que té ganes de cascar-
se-la: «era massa adult per buscar una sa-
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tisfacció corporal mitjançant la ma-
nipulació», ens detalla, «La mastur-
bació era el món dels vençuts i dels
adolescents». Fa l’efecte que l’au-
tor podria escriure sentències tan
enlluernadores com aquestes sobre,
per exemple, l’excreció o la cera
de les orelles. El cas és que, per
moltes frases lapidàries que es pro-
nuncien en una sessió de barberia
de Doberton, no arribaran mai a
tenir la força de la sessió que
Raymond Carver descrivia en un
sol conte de What We Talk About
When We Talk About Love sense
cap sermó pel mig.

I això demostra que el problema
de Matèria fràgil no són els temes,
sinó la manera que té de parlar-ne.
No és coherent que en una novel·la
se’ns vulga explicar un procés d’ini-
ciació a la vida de la forma més
realista possible (Martí) i que alhora hi haja
per allà el tal Maurici deixant anar frases
com «Els ulls d’en Vic estudien [...] el cla-
tell de la dona», que, a més de fracassar
com a reflexions sobre la literatura —ja que
el recurs es limita a ser sempre això, un per-
sonatge que parla com si fóra un narrador,
i punt—, només aconsegueixen invalidar al-
tres intervencions suposadament més natu-
rals —presentades al mateix nivell que
aquestes i, per tant, desproveïdes del pro-

E ls (Literarische) Salons de Caroline
Schlegel, Rahel Varnhagen o Johanna
Schopenhauer han passat a la història com
a importants punts d’encontre de persona-
litats de les lletres alemanyes durant el Ro-
manticisme. Potser inspirada en aquella tra-
dició, a Barcelona s’ha posat en marxa
una convocatòria sota el rètol de Litera-
risches Sofa: el dia 17 de març de 2002
hi hagué una primera «cita informal» per
parlar de literatura alemanya més o menys
actual, en un local cèntric de la ciutat. La
iniciativa, coordinada per Claudia Kalász,
Monika Klose i Sebastian Gerhold, pretén
reunir autors, traductors, editors, lectors,
crítics, estudiosos i interessats de tota mena
al voltant de llibres escrits en alemany i
traduïts al català o a l’espanyol. Modera-
da en espanyol, les intervencions poden

Un peculiar
saló literari

pòsit que tenen. Seguint amb aquesta mena
d’incoherències, el poble es diu Doberton i
els habitants es diuen Jordi o Ernest, alho-
ra que alguns personatges es diuen Mr.
Death o Wagner i conviuen perfectament
amb els anteriors. Sota el paraigua de la
«novel·la coral», l’autor ho enfila tot i avant,
i és molt evident que el text està fet així, a
tongades i prou: quan esmenta l’oralitat, tots
els personatges resulta que es posen a dis-
sertar sobre l’oralitat durant X pàgines i al

realitzar-se també en alemany o en cata-
là. Menys informals del que diuen, els
organitzadors ajunten, un diumenge cada
mes, convidats ben entesos en la matèria
o en els autors respectius, que aporten
informacions des de punts de vista diver-
sos sobre el text, el context i l’autor/a. Fins
ara, s’hi han comentat obres d’Stefan
Zweig, Ingeborg Bachmann, Har tmut
Lange, Erika Mann, Ricarda Huch i Erich
Hackl.

Vaig poder assistir a una sessió amb el
títol Una escriptora de l’exili, dedicada a
Precisamente yo (Blitze überm Ozean),
d’Erika Mann. En el sofà, hi havia Verena
Stolcke, Luis Andrés Edo i Ricard Salvat,
comentant el deute que els alemanys teni-
en amb la família Mann i amb la contes-
tatària Erika —editada solament fa poc—

, les dificultats que passaven els exiliats,
que no podien obrir la boca enlloc —una
situació que es repeteix arreu, ara ma-
teix—, l’accés «democràtic» de Hitler al
poder, la crisi econòmica de llavors i l’ac-
tual —amb el dubte posat sobre la taula
de quina posició prendre ara— i, natural-
ment, l’obra d’aquest membre del clan
Mann. Es van llegir fragments de la traduc-
ció, publicada per la jove editorial «minús-
cula» en la col·lecció «Alexanderplatz»,
que dóna a conèixer textos del segle XX
sobre la cultura alemanya i les seues àre-
es d’influència. En resum: literatura tradu-
ïda com a punt de partida per a parlar
de tot un món, que es vol comprendre i
relacionar amb l’ara i ací.

Heike van Lawick

cap d’una estona se n’obliden;
quan esmenta «el rioja» que els ser-
veixen, el mateix, etc.

D’altra banda, és una obra ben
escrita, de fet molt ben escrita —
llevat de petites errades com ara
«un aplec de xiprers feien suposar
que hi havia un cementiri» (p.
88)—, i també té una estructura
circular que ajuda a donar una
certa unitat al conjunt —comença
i acaba amb el personatge de
Martí com a testimoni indiscret de
les vides dels altres. Ara bé: al meu
parer, això no és prou per bastir ni
un tot coherent ni un desenvolupa-
ment de la narració vàlid. Per aca-
bar-ho d’adobar, després del terri-
ble ensopiment que supura tot el
llibre —que potser és el defecte
més gran: l’avorriment i la manca
d’expectatives, el fet que podríem

deixar de llegir-lo en qualsevol pàgina—,
resulta particularment indignant que el text
del revers ens diga que Matèria fràgil és
una novel·la «amb molt humor»... La veri-
tat és que sembla l’únic gag. I no fa cap
gràcia. Sobretot si has hagut de parar de
llegir La aventura del tocador de señoras,
una obra mestra d’Eduardo Mendoza, per
haver d’aguantar coses com aquesta.

Felip Tobar


