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Blai Bonet (Santanyí, 1926‐1997) és conegut com a
poeta. Però féu una obra de teatre i nombroses no‐
vel∙les. En realitat això dels gèneres no va tenir gaire
importància per a ell. Segurament s’hagués deﬁnit
com a “observador” perquè potser era un dels es‐
criptors que més es ﬁxava en els detalls, en el que el
simple ull dels mortals passa per malla.
És considerada com a rellevant la seva prime‐
ra novel∙la El Mar, que sortí a Aymà. Club dels No‐
vel∙listes el 1958 i que el cineasta Agustí Vilallonga
portà a la pantalla gran. Tot i això, la seva narrativa
va tastar l’alquímia i cada vegada es va anar compli‐
cant més ﬁns que va veure que la novel∙la “no estava
a l’esperit de l’època” i va començar a escriure uns
dietaris excepcionals, plens d’històries viscudes i
ﬁctícies, cosa que acabà essent una fórmula molt
productiva i alliberada de qualsevol convenciona‐
lisme o cànon. L’obra que intentarem tot seguit de‐
capitar, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria és el text
d’impàs entre una manera novel∙lesca tradicional i
els nous dietaris. N’extraurem uns fragments que es
van lligant a diferents parts durant l’obra i entremig
de múltiples trames.
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria seríem la
còpia de quelcom que ja va passar i per això no tin‐
dríem dubtes ni por sobre el futur.
Aquesta obra de Blai Bonet es col∙loca des
del principi fora de la tradició novel∙lística i també
fora de la religiosa a través de la qual es presenta.
Pàgina rere pàgina, s’amplia la varietat de personat‐
ges i de situacions englobades per intentar abastar
un nombre cada vegada més gran de temes i d’i‐
dees, enfocades de manera nova i subversiva.
Ningú no és del tot present dins d’aquesta
narració i, tot i això, cada absència es construeix a
partir de la presència. Els personatges no en tenen
prou amb el moment que estan vivint i sempre es
projecten més enllà, a través de les seves discus‐
sions i reﬂexions. Aquesta peculiaritat fa que el pre‐

sent s’escindeixi i que l’absència, com una ombra,
s’allargui durant tota la narració. La mort és el ﬁl
conductor amagat de cada gest: la mort impulsa les
diatribes religioses i els gestos dels personatges.
Una mort que s’amaga —amb l’excepció d’un suïci‐
di— i que s’allunya de la forma descarada amb què
es mostrava en les precedents novel∙les de Blai Bo‐
net.
El temps del narrador va més ràpid que el
temps de desencadenament dels fets i això assassi‐
na cada descripció i cada diàleg. Els fets no poden
acabar de ﬂuir i de ser explicats del tot dins de la
temporalitat de les paraules que els intenten des‐
criure. Les paraules eternes dominen sobre els fets
mortals, tret típic de la narrativa de Bonet. El rellot‐
ge de sorra es dessagnava gargamella de vidre avall:
fa sang a aquesta manca de fusió, a aquesta falta de
solidaritat i, al mateix temps, és l’acte més honest
que un narrador pot dur a terme. No cal ﬁngir que
les paraules surtin dels fets, són les mateixes parau‐
les que creen les coses i que decideixen quan i on
abandonar‐les. Hi ha una voluntat de simultaneïtat i
d’omnipresència —que ens retorna a l’eco religiós
del títol—que determina que la veu narradora hagi
de saltar d’una situació a una altra amb la mort
sempre a l’aguait i enmig d’uns personatges que
viuen mutilats, pel temps, pel dubtes i pel mateix
espai. La cultura és l’amo del temps, la qual cosa val
també al contrari: el temps no és l’amo de la cultura.
La paraula ho és tot i és l’única que no tem la mort.
En Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria,
deixant a una banda les implicacions i les idees reli‐
gioses que ressalten de manera més evident i crida‐
nera, prendrem en consideració la reﬂexió sobre la
presència com a categoria d’absència. Una temàtica
que s’exempliﬁca sobretot a través del personatge
d’Ovidi i de la seva relació amb Marta. Dins d’aques‐
ta novel∙la trobem una de les descripcions més vívi‐
des i sinceres de les relacions humanes que s’hagi

20

El procés. Revista contracultural
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
fet mai en literatura. La conclusió despietada sobre
tal argument apareix a un dels darrers capítols —tot
i que en boca d’un tercer personatge—Quan estic tot
sol, sempre penso el mateix: la carícia sempre és entre
dues criatures que s’han de morir. L’ombra de la mort,
com ja en les novel∙les precedents, no falla mai i
troba recer entre les frases o els silencis de la prosa
de Bonet. La carícia mai no és en present perquè
sempre està projectada cap al futur, obsessionada
amb la futura mort dels seus comediants. ‐Ets aquí, i
t’enyoro..., diu Ovidi a Marta: t’enyoro perquè mo‐
riràs, perquè moriré, perquè morirem. Aquests dos
joves lluiten per ser presents dins del moment que
viuen, lluiten contra el temps, com la mateixa narra‐
ció lluita contra el temps del narrador que la deixa
contínuament enlaire quasi sense respecte, al llindar
de la desaparició on tot es tanca. Els diàlegs d’a‐
questa parella quasi es redueixen, per part de Marta,
a la repetició del nom del seu estimat Ovidi, com si
es tractés d’un clam que volgués mantenir‐lo des‐
pert dins del present, que
no el volgués deixar fugir
lluny amb el pensament.
El punt exòtic —és brasi‐
ler—, somniador i net que
caracteritza Ovidi acon‐
segueix encobrir millor la
seva càrrega ﬁlosòﬁca —
càrrega que en els altres
personatges queda més
descoberta—. Ovidi és un
jove inexpert, “primitiu”,
quasi un nen —com Marta
li diu sovint—, però al ma‐
teix temps és el dipositari
d’una saviesa a la qual no
han arribat les discussions
teològiques dels altres: ell
és l’encarnació de les Va‐
nitas pictòriques del segle
XVIII que encaraven la
fragilitat i la brevetat hu‐
mana. Ovidi és el pensa‐
dor innocent, víctima del
seu món interior, del seu
ésser totalment humà. Els
altres personatges actuen
i discuteixen en relació
amb algú altre, formats
pels llibres i per la vida,
viuen més cap a fora, es
confronten i relacionen;

Ovidi és l’únic que pensa entotsolat, per si mateix,
amb el contrapunt de Marta dient‐li Ovidi, no pen‐
ses, tria l’endins, i enfora s’explica sense cap exigèn‐
cia dialèctica que vagi més enllà d’anomenar les se‐
ves pors davant la seva al∙lota. Aquesta por que fa
collir ﬂors i fa estimar, com ens diu Blai Bonet,
aquesta por a la mort que s’assembla al sentiment
del sublim i que serpenteja durant tota la novel∙la, i
que arriba al seu cim en la relació entre Ovidi i Mar‐
ta, una relació que no sap trencar la solitud de l’ho‐
me enfront de la vida i que Blai Bonet escriu amb
una subtilesa i una elegància única.
Com podem ser‐hi en el present? Com po‐
dem ser dos? Si el passat ens constitueix i el futur
ens trenca cada minut que vivim, podrem mai ser
presents sense sentir‐nos absents?
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria ja hau‐
ríem mort sense morir, ja, plegats, no tornaríem a
morir mai més.
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