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astorat, es mirava el món gris i violent
de postguerra a Sota la pols. Totes dues
novel·les parteixen d’un pòsit auto-
biogràfic significatiu, però a La noia del
ball aquest llegat és volgudament «rein-
ventat», segons indica l’autor, i treballat
a consciència a partir d’una veu narra-
tiva aparentment ingènua.

La noia del ball és la història d’infan-
tesa i joventut, durant el primer terç del
segle XX, d’una xica de classe humil,
d’origen menorquí, que es veu obligada
a traslladar-se a Barcelona per motius
familiars i econòmics, que comença de
molt joveneta a treballar en una fàbrica
i que, de sobte, es troba enganxada a
un matrimoni tirànic, amarat agrament
pel desordre de la revolució i la tragèdia
de la Guerra Civil. Aquesta història està
contada, com dèiem, precisament per la
protagonista, fet que acaba, inevitable-
ment, d’imprimir un alè rodoredià a la
novel·la. Com en La Plaça del Diamant,
un dels aspectes més elaborats és preci-
sament el de la veu narrativa. La prota-
gonista i narradora de la història és una
dona amb una veu narrativa en principi
verge, que tria contar la seua vida al seu
fill escriptor i que ho fa d’una manera
enganyosament improvisada: «...perquè
la veritat és que ara tot se’m barreja una
mica. Tu ja ho arreglaràs.» (pàg.14);
«Això ja t’ho he dit ¿oi?» (pàg. 251).
Ens fa creure que confia en el seu fill per-
què arrange els seus pensaments. Però
el lector percep que ella, tot i aquesta
pretesa improvisació, ja n’ha posat,
d’ordre. Primer en la seua vida i després
en la narració que ens ofereix. Per què,
si no, la novel·la comença amb una
frase com la següent: «en aquestes foto-
grafies em veig més bonica que no em
sentia aleshores»? O, per què el discurs
narratiu de la novel·la és el de la mare-
narradora, el que està aparentment poc
elaborat i no el que hauria d’haver refet
l’escriptor-narrador expert? L’operació a
què se’ns prova de sotmetre en la
novel·la conté aquesta doble trampa. La
decisió de contar una història de vida
aparentment intranscendent és ja en ella
mateixa un intent d’atorgar-li sentit.
Necessàriament, els fets i la manera de
presentar-los són manipulats, literaturit-
zats. Malgrat la vàlua d’aquesta novel·la
i el treball indiscutible en aquest sentit, el
lector no obté un registre del tot adequat
ni creïble per a la seua narradora. La
noia del ball no balla a la Plaça del
Diamant.

Isabel Moll
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Al Llibre de cera, l’anterior recull del
mallorquí Pere Joan Martorell, es
podien apreciar ja troballes poètiques
ben interessants que ara, a Dansa noc-
turna, premi Ciutat de Palma Joan
Alcover 2006, tendeixen a consolidar-
se al servei d’un conjunt força com-
pacte. Al llarg de les quatre seccions
que integren aquest nou llibre,
Martorell distribueix una sèrie de poe-
mes que destaquen pel fet de compar-
tir una clara unitat de visió, una nota-
ble ponderació estilística i un to cali-
brat i sostingut d’amarga profecia.

La veu enunciadora dels poemes
sembla brollar en tot moment d’una
experiència íntima ben difícil d’encai-
xar afectivament, com ho demostra el
fet que sovint és plantejada amb termes
tràgics: la percepció permanent de la
naturalesa precària i encarnada de
la pròpia existència. El jo poètic és un
individu ben concret, sotmès de mane-
ra implacable a les limitacions d’un
món que amb molta freqüència és
posat en relació amb el temps nocturn,
la fosca i la desmemòria. Precisament
per les seues arrels declaradament
humanes, aquest jo poètic no pot o no
sap deixar de sentir dins seu de mane-
ra ben punyent la nostàlgia per un pas-
sat perdut aparentment irrecuperable,
que intueix com a causa primera i últi-
ma d’una dansa contínua que mou el
món, i de la qual ell mateix forma part.
A això cal afegir l’escepticisme o des-
confiança envers qualsevol intent d’a-
cotar i explicar el misteri ontològic
motivador i fonamentador de la vida,
ja que tots els discursos religiosos i/o
llegendaris s’han mostrat insuficients
quan han procurat erigir-se en para-
digmes exclusius d’interpretació. Ni
tan sols la paraula poètica aconse-
gueix interpretar, descobrir o, millor
encara, recordar l’ocult. Amb tot, el

poeta, impulsat per un designi moral
intern, es veu comminat a intentar-ho
una vegada i una altra: no debades,
Martorell ens diu que la poesia és una
«alquímia dels mots», i el poema, «un
mirall resplendent, / els nostres ulls
sobtadament enfosquits de quimeres, /
les inquisicions del cor esdevingudes
oblit o memòria, / alfabets caducs,
tinta invisible, paraules evanescents, /
sempre la vida». Com que la indaga-
ció del perquè de totes les coses sem-
bla d’antuvi destinada al fracàs, el jo
poètic experimenta sovint la temptació
de declarar-se vençut, tot i no perdre
mai un bri irreductible d’esperança.

Les reflexions entorn d’aquestes qües-
tions bàsiques van esgranant-se al llarg
del llibre per mitjà d’un registre sòlid,
ple d’insinuacions i suggeriments lírics,
però tenyit alhora d’una forta inclinació
cap a la discursivitat. Ben probable-
ment, aquest siga el mètode investiga-
dor que s’ajusta millor a les motivacions
profundes de l’escriptura de Martorell:
d’aquí la seua legitimitat. Ara bé, com
que ens trobem davant una modalitat
d’expressió que —per dir-ho amb ter-
mes dualistes que en el fons mai no aca-
ben de donar compte correctament del
fenomen poètic— suscita, per regla
general, una tensió més referencial que
purament formal, els riscos de recursivi-
tat estilística i lèxica al llarg dels dife-
rents poemes de Dansa nocturna es fan
evidents en més d’una ocasió. La pro-
pensió a la prolixitat dels poemes i a
una certa sentenciositat circumval·latò-
ria palesen un afany una mica excessiu
d’estrènyer (o estirar) al màxim tòpics
ben atapeïts de sentit per ells mateixos.
Però per valorar amb justícia la propos-
ta poètica de Martorell, hem d’apren-
dre a vincular-la a la sòlida cosmovisió
en què s’arrela, que precisament reque-
reix d’una formulació generosa per al
seu eixamplament i el seu perfecciona-
ment progressiu. I d’altra banda, el ves-
sant humanista i humanitzador que ens
ofereix la lírica de Martorell s’aixeca
com a resposta ben clara als paranys
del conformisme que semblen proliferar
avui en certes maneres de comprendre
la vida i la literatura, i que lleven bas-
tant brillantor a l’obra de no pocs autors
joves, al marge del seu talent natural o
bona intenció. Tot plegat fa de Dansa
nocturna un poemari especialment
valuós, digne de ser llegit amb la màxi-
ma atenció i respecte.

Rubén Luzón


