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Narrativa

Sempre hem confessat que ens diverteix
més l’histriònic professor Challenger—pro-
tagonista del canònic relat d’aventures a les
terres de Maple White d’El món perdut o de
la caricatura de narració científica d’El dia
que la terra udolà— que el singular Sherlock
Holmes. No obstant, cal reconèixer que Hol-
mes ha vençut Challenger. Raons? Té més
consistència. És més interessant. És de des-
cripció més ambigua i desconcertant. La seua
actitud menyspreadora ens provoca i la seua
intel·ligència ens repta. En cada cas que re-
sol, Holmes es crea i en cada relat s’eixampla
la seua potència narrativa. Challenger és de
cara única. De poc abast. Previsible. La seua
espontaneïtat ens mena sovint a la hilaritat.

Holmes ens porta sempre un cert desassos-
sec: és vanitós, classista, egocèntric (qualcú
ha senyalat en la seva personalitat trets au-
tistes), és drogoadicte, superbiós. En El gos
dels Baskervillearriba a declarar que per pen-
sar millor hauria de tancar-se dins d’una cai-
xa. Tota una declaració autista. Ambdós són
sers humans dotats d’una gran intel·ligència.
Challenger en fa ostentació en les discussions
acadèmiques: és un savi. Holmes la demos-
tra gairebé peresosament davant del seu lle-
ial Watson, cronista de les seues descober-
tes, relator dels casos amb els quals les apti-
tuds de Holmes es posen a prova. Holmes
juga. Challenger no.

Bromera ens ofereix una (bona) nova ver-
sió d’un dels relats més coneguts i més in-
temporals del conjunt de les aventures del fa-
mós detectiu de Baker Street: El gos dels Bas-
kerville. Regularment reeditada i present en
gairebé totes els col·leccions de literatura

per a joves o per a adults, la novel·la on Hol-
mes troba sentit a la maledicció dels Basker-
ville és de lectura imprescindible. És una
mostra exemplar de les recerques de Holmes,
de com el personatge elabora les seues hi-
pòtesis i les elimina o les confirma progres-
sivament. La narració és un model, segueix
pautes: el visitant enigmàtic a l’apartament del
detectiu, les primeres deduccions que asto-
ren Watson, el plantejament d’un enigma —
un robatori, un crim; en aquest cas, la mort
misteriosa de sir Charles Baskerville mentre
passejava pel famós passeig de teixos de la
seua casa pairal maleïda des de fa segles, un
hereu, els udols i la presència d’un ca infer-
nal per les planures de fang solitàries, les ana-
des i vingudes de Watson, els correus… La in-
tel·ligència de Holmes ha d’enfrontar-se a la
superstició, a la por irracional, al misteri d’ar-
rel diabòlica. O no tant. 

Sembla que el metge Arthur Conan Doy-
le (sherlockholmesonline.org i sherlock-hol-
mes.es) viatjà a l’Àrtic i a l’Àfrica. Desenganyat
per causa d’unes desgràcies familiars i, so-
bretot, per les conseqüències de la primera gu-
erra mundial, deixà la medicina i es dedicà a

la literatura i a l’espiritisme (i no només a l’es-
piritisme). Això darrer és anecdòtic en rela-
ció amb la importància de la seua escriptura,
sobretot del seu personatge immortal, Sher-
lock Holmes. Per crear un mite literari (i
d’entreteniment) de tan gran dimensió molts
autors farien qualsevol niciesa. El gos dels Bas-
kerville és absolutament recomanable: no és
cap doi desitjar que tots els joves el conegu-
in. Coneixeran un clàssic que es llegeix d’u-
na tirada.

PER MIQUEL RAYÓ

ARTHUR CONAN DOYLE
El gos dels Baskerville
EDITORIAL BROMERA, ALZIRA, 2009.

Deducció «vs» superstició

Poesia

El retrobament literari de la Ciutat de l’Al-
guer a l’illa de Sardenya amb las llengua ca-
talana, ha estat sorprenent i ben positiva al
llarg del segle XX i fins l’actualitat. Escrip-
tors algueresos com ara Rafael Catardi
(-), Rafael Sari (-), Pas-
qual Scanu (-) o Antoni Bal·lero
de Càndia (-) han contribuït po-
derosament a través dels seus escrits a cri-
dar l’atenció de l’Alguer damunt la resta dels
països del domini lingüístic. 

La creació de l’Obra Cultural de l’Algu-
er (OCA) l’any , amb l’objectiu de pro-

mocionar la llengua i cultura algueresa, així
com les relacions entre l’Alguer i la resta
del domini lingüístic català, ha posat en
marxa una sèrie de premis literaris de poe-
sia i prosa i, el que potser és més impor-
tant, les Edicions Obra Cultural de l’Algu-
er, entre les quals destaquem avui la
col.lecció de poesia Les Llampades, a càr-
rec de l’infatigable professor Carlo Sechi.
Entre els darrers títols de la col.lecció fi-
guren els poemaris Poesies... cançons
() d’Antoni Corronzu, Parlant amb
un arbre d’oliva () de Carles De-
martis i Més que vida () d’Antoni
Bal.lero de Càndia.

A. Corronzu (l’Alguer, ) representant
dels anys  i  d’una de les veus més sig-
nificatives del panorama cultural algue-
rés, ja va publicar un llibre de poemes a Bar-
celona dins l’editorial Barcino: Mosaic
(). Corronzu mostra un ampli ventall de
possibilitats líriques car es mou des de la
poesia de tipus popular i amb ritme de can-
çó fins a una altra —Visions de Gueral— de

caire més reflexiu i «espriuà» que, per a mi,
esdevé el millor de la seua lírica.

Carlo Demartis (l’Alguer, ) potser és el
poeta alguerés més decidit a publicar la seua
producció poètica en bilingüe: català/italià.
Parlant amb un arbre d’oliva és un poemari
de múltiples registres, en el qual sobresurt la
nostàlgia pel passat i les coses perdudes, en-
tre les quals es troben l’amor i la llengua, el pai-
satge i la memòria: «Memòria i plor/són com
l’eternitat/de qui de nós fou part».

El poeta alguerés de major projecció
Antoni Bal.lero de Càndia (l’Alguer, -
) era el més conegut de tots tres, i l’e-
ditor Sechi va tenir la fortuna d’aplegar tota
la seua poesia en un sol volum: Més que
vida (). Bal.lero ha estat el poeta al-
guerés de major projecció tant pels seus
poemaris anteriors —Músiques de serena-
des () i Vida ()— com per la pu-
blicació de Alghero, cara de roses (Càller,
) que li va donar força popularitat i
prestigi per aquells anys. Caldrà dir que l’ex-

pressió lírica de Bal.lero és de tots tres, i de
bon tros, la més convencional i més ajusta-
da a vells paràmetres de versificació, més
acostats a una retòrica jocfloralesca. Això
sí, amb molta dignitat i ofici.

Les recents mostres de poesia algueresa
ens confirma la vitalitat de la nostra litera-
tura en terres d’Itàlia i la responsabilitat de
mantenir la flama i el llegat de les pròpies
arrels per damunt els intents  globalitzadors
de tota mena.

PER LLUÍS ALPERA         

La col·lecció Les Llampades, de
l’Obra Cultural de l’Alguer, edita
nous poemaris que mostren la
vigència del català a l’illa 

La poesia sobreviu a l’Alguer

Novela

Hace ya algunos años, leí que en cierta
ocasión la preguntaron a Sigmund Freud
para qué servía el psicoanálisis, y éste con-
testó que para transformar la profunda an-
gustia de un neurótico en simple infelici-
dad. El escritor americano John Clellon
Holmes narró en su primera novela la his-
toria de un grupo de jóvenes que se debatía
entre la infelicidad y la neurosis, con el agra-
vante de no permanecer mucho tiempo en
un mismo lugar. La novela Go, que acaba de
publicar por primera vez en nuestro país

Ediciones Escalera, se publicó hace  años
y a estas alturas puede considerarse un clá-
sico de la literatura beat, pese a que Jack Ke-
rouac dijo de ella cuando salió en  que
olía «a muerto», acaso molesto por sentirse
vigilado por un «chismoso infiltrado» en el
grupo que formaban Neal Cassady, Allen
Ginsberg y el propio Kerouac. 

Al igual que en En el camino —escrita por
las mismas fechas, aunque publicada cinco
años después—, donde Kerouac presenta a
sus compañeros de correrías bajo diversos
seudónimos, en Go aparecen también como
personajes con los nombres cambiados: el
futuro novelista, sensible y obsesionado
con su madre, aparece bajo el nombre de
Gene Pasternark; Allen Ginsberg como Da-
vid Stotsky; Neal Cassady como Hart Ken-
nedy; y el propio Holmes como el novelis-
ta PaulHobbes.

Podría decirse que Holmes escribió su
novela con todo lo que desaprovecharon los
demás: el título mismo, Go, está sacado de

un relato que Jack Kerouac había escrito so-
bre Cassady y él en un club de jazz, Go, go,
go. 

Para los lectores de superficie, Go se pa-
recerá a otras novelas o crónicas de la ge-
neración beat, como Personajes secundarios,
escrita por Joyce Johnson, novia de Kerouac
por aquella época. Leyéndola sin obceca-
ciones ni prejuicios (el propio Kerouac se dis-
culpó por sus comentarios crueles sobre Go
diciéndole a Holmes «hiciste lo más honesto,
lo más grande, lo mejor»), es algo más: lo
suyo es narrar desde dentro, compren-
diendo y, sobre todo, sintiendo. 

No hay nada falso, nada que no haya re-
conocido y filtrado su olfato de sabueso,
como puso de manifiesto al ponerle el
nombre de generación beat a una pandilla
de jóvenes deprimidos, neuróticos e infeli-
ces, en un artículo publicado el  de no-
viembre de  en The New York Times
bajo el título Ésta es la generación beat. 

Leer ahora Go, sobre la generación lite-
raria más «golpeada» del siglo XX, significa
agitar un poco las cenizas, aún tibias, de un
viejo amor. El amor por las pandillas de chi-
cos que tienden a crecer juntos, o bien, como
Kerouac, Cassady y Ginsberg, a viajar jun-
tos. Como escribió Holmes en una carta di-

rigida a Ginsberg: «La forma social natural
del artista es la pandilla de chicos».  Cabe
todo. Amor, felicidad, belleza, ideal.

Go debería figurar, con una estantería para
él solo, en toda biblioteca que se precie. Con-
fiemos en que este libro abra, definitiva-
mente, nuestras puertas a otros autores
beat de primera hora, como Jack Black, de
quien Ediciones Escalera anuncia la próxi-
ma publicación de sus memorias del sub-
suelo You Can’t Win (Nadie gana), uno de
los libros de cabecera de William Bu-
rroughs.

POR ANTONIO BORDÓN

JOHN CLELLON HOMES
Go 
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Kerouac y cia.
John Clellon Holmes narró en su
primera novela, «Go», la historia de
un grupo de jóvenes que se debatía
entre la infelicidad y la neurosis

ANTONI BAL·LERO DE CÀNDIA 
Més que vida

Col·lecció Les Llampades
EDICIONS OBRA CULTURAL DE L’ALGUER, 2009.
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