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Pere Calonge
Segurament, McEwan no ha es-
crit, amb A la platja de Chesil, la
seua obra mestra. Però el lector
no pot llegir-la sense admirar-se
d’una nova demostració de des-
tresa narrativa, o de l’aparent fa-
cilitat amb què l’autor és capaç
de trenar un discurs que, inde-
pendentment del contingut de la
història, és un autèntic plaer de
llegir. Un control dels mecanis-
mes narratius que es fa palés,
per exemple, en el temps de la
història: en essència, unes po-
ques hores de la nit de noces
d’una parella, detallades amb un
tempo lent i minuciós, atent a ca-
dascuna de les inflexions que es
van succeint en l’ànim dels dos
personatges. En la pràctica,
però, McEwan hi intercala la
història prèvia al present de la
narració, unes breus pinzella-
des que situen l’origen de tots
dos i del seu amor; així com tam-
bé una mena d’epíleg dels anys
posteriors a l’acabament de la
història estricta. I ho fa alter-
nant en la narració el punt de
vista dels dos personatges, i fent
servir el flashback per donar-ne
una informació mínima però su-
ficient. El resultat és una narra-
ció una vegada més impecable,
una història breu —quasi una
nouvelle— i deliciosa, sense gai-
res pretensions aparents.

«Eren joves, cultes i, tots dos,
verges aquella nit, la seva nit de
noces, i vivien en una època en
què una conversa sobre proble-

mes sexuals era del tot impossi-
ble». És la frase que obri la na-
rració, un inici d’aquells desti-
nats a perdurar, que introdueix,
amb unes poques paraules, el
nucli central de la història, el
conflicte amb què hauran de en-
carar-se els dos principals per-
sonatges. Som a l’Anglaterra de
1962 —just abans, doncs, dels
canvis socials que hauran de ve-
nir—, Edward i Florence s’aca-
ben de casar i es disposen a so-
par a l’hotel, situat a la vora de
la platja de Chesil, on passaran
la nit de noces. Una violinista de
bona família i un aspirant a his-
toriador de classe obrera —ca-
racteritzat per resoldre a colps
els problemes— que malgrat les
diferències han optat per com-
partir la vida. I el concepte de
nit de noces que ací recupera tot
el sentit que havia tingut en uns
altres temps: el d’una primera
vegada que, en la novel·la de
McEwan, és sinònim de movi-
ments maldestres, de fracàs, de
plats trencats.

En poques pàgines —i, en
conseqüència, amb una econo-
mia de recursos realment des-
tacable— McEwan és capaç de
traçar les línies mestres de la
psicologia dels dos membres de
la parella, les pors i les insegu-
retats que els tenallen, els des-
itjos que els mouen, la ceguesa
o la ingenuïtat amb què s’enca-
ren a una situació nova i, en con-
seqüència, desconeguda. Un di-
buix en què allò que no es diu o
allò que no es fa té tanta o més
importància que allò que hi és
de manera explícita. La brevetat
implica contenció, i McEwan ha
fet servir les paraules justes, i
només les justes; res no hi és su-
perflu. Al contrari, cada frase
pot llegir-se en clau simbòlica, i
des d’aquest punt de vista obrir-
se a línies temàtiques diverses:
l’educació de cada sexe, espe-
cialment de la dona, les diferèn-
cies insalvables de classe, la ma-

nera com l’època marca els per-
sonatges, la incomunicació, la
relació entre la felicitat i l’ambi-
ció, etc.

Potser hauríem preferit que
l’autor hagués tancat la novel·la
just en el moment que acaba la
història que s’hi narra; que
s’hagués evitat, així, aquella
mena d’epíleg que, per mo-
ments, recorda l’esquema pre-
vist d’una altra novel·la, potser
inicialment més extensa, en què
tot està absolutament delimitat,
i totes les peces del trencaclos-
ques acaben finalment per qua-

drar. En el cas de la novel·la de
McEwan, resultat d’un procés
d’acceleració del temps narratiu
a les darreres pàgines. Una tèc-
nica simplificadora amb què es
pretén donar algunes pistes de
quins seran els camins que se-
guiran els dos personatges a
partir d’aquella nit. I així, si
McEwan conta unes poques ho-
res en les primeres cent pàgines
i escaig de la novel·la, hi conta
un bon grapat de dècades en les
darreres deu.

En qualsevol cas, una història
senzilla però emotiva; i, sobre-

tot, molt ben narrada. Amb el re-
refons del paisatge idíl·lic de la
platja de Chesil com a símbol del
context en què es troben els dos
personatges i d’allò que aquest
marc els exigeix. Una exigència
que no s’adiu amb la seua pre-
paració i, potser, no del tot tam-
poc amb els seus desitjos. Anar
fins allà per tornar-ne de buit —
o, pitjor encara, per tornar-ne
amb les mans plenes dels bocins
d’un objecte que era tan va-
luós— és el més cruel dels des-
tins que es pot donar a aquest
hotel a la vora de la platja.
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BRITÀNIC. Ian McEwan (Aldershot, 1948) és un dels novel·listes més destacats de la seua generació.

BASSO CANNARSA

Una novel·la breu que explica la nit de noces d’una jove parella anglesa de princi-
pis dels seixanta. I una nova demostració del talent narratiu de McEwan, que des-
taca per l’economia de recursos, pel domini del temps de l’acció i pel joc d’implícits.

Els plats trencats de la inexperiència
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Jaume Subirana
Rapala
Edicions 62, Barcelona, 2007

P. C.
El darrer recull de poemes de
Subirana parteix d’un títol d’u-
na única i enigmàtica paraula:
Rapala. Enigmàtica només en
part, perquè el misteri es resol
al primer text de l’obra, que hi
actua com una mena de pòrtic
en prosa. Així, el lector s’hi as-
sabenta que aquest és el nom
amb què es coneix un petit es-
tri de pesca, un esquer, que té
forma de peix diminut i que
amb els seus moviments va-
cil·lants capta l’atenció de la res-

ta; i que s’anomena així en re-
cord del pescador finlandés que
—ara fa gairebé un segle— el va
inventar. Un reclam que és tam-
bé l’esquer del poemari, a més
d’exercir-hi de clau interpreta-
tiva: de la relació entre la poe-
sia i la pesca, però també d’al-
tres més abstractes que d’una
manera o altra semblen reme-
tre al temps com a tema central.

Rapala utilitza diversitat de
formes poètiques per ordir uns
textos condensats, polits; poe-
mes d’una gran precisió, breus
però intensos, com petites bom-
bolles que esclaten en el lector
deixant traspuar una sensació,
una imatge, una idea. I amb l’art

de la pesca com a metàfora més
o menys evident, però present
al llarg de tot el poemari: unes
vegades, com a base sòlida de
l’exercici poètic; d’altres, úni-
cament el punt de partida, l’es-
peró. Metàfora de l’observació
atenta, de qui sap veure més en-
llà de la superfície; metàfora de
la constància, de la paciència
que exigeix també la pesca del
mot adient.

Amb tot, i malgrat aquest fil
conductor, a l’obra hi ha també
diversitat de temes. Així, entre
els poemes que l’integren, n’hi
ha dos que parteixen de sengles
obres d’art, reproduïdes al lli-
bre: L’anunciació de Fra Ange-
lico, i David amb el cap de Go-
liat de Caravaggio. N’hi trobem
també un d’escrit en castellà
(Versos sin arte de parte de Jau-

me para Jose y Leo) en què l’au-
tor explica a dos amics poetes
la notícia que acaba de conéixer
per la ràdio: la mort de Maria
Mercè Marçal. Un intens i bell
homenatge. Així mateix, s’hi in-
clouen dues traduccions: Art
poètica, de Berta Piñán, i Llan-
çar i recollir, de Seamus Hea-
ney. I fins i tot algun text d’en-
càrrec, com són les Dues peces
breus per a l’Auditori. Del con-
junt, però, destaca una notable
capacitat de capturar l’instant,
formalitzar-lo, i dotar-lo d’enti-
tat poètica. La capacitat de fer
de l’experiència, material artís-
tic: «I si escrivim per recordar /
allò que encara no sabíem? / No
pas contracorrent: / seguint el
curs de l’aigua. / Cada paraula
és seminal. / Cada poema, un
peix a la senalla».

Art de pesca poètic


