RA: MANENT I GAZIEL (I)

el dietari
riodisme

E ARNAU

tem ps; tanm ateix, els escrits salven
un fragm ent de l’existència de la
destrucció; així, per exem ple, d’un
dia viscut, el poeta s’em porta, com
un botí, “el record d’una creu de
term e i d’uns cam ps verds m igpartits per un senderó ben blau, un
paisatge d’una m elangia apagada
dolça”. Narrador d’una gran subtilesa, Manent no insisteix en el que
explica, en el que observa, i per això
se l’ha de llegir atentam ent. A El vent
de Maia, el dietari m és valorat, am b el
qual guanyà el prem i Josep Pla, el
dels anys de la guerra, que visqué
entre el Montseny i Barcelona, el
cam p i la ciutat ofereixen un contrast colpidor, en el qual podem
veure una representació de la vida, al
m ateix tem ps “am arga i
dolça”; el costat fosc és la
ciutat, en la qual regna la
violència, que fa reflexionar l’autor sobre el tràgic
m om ent que viu: “Intrigues, lluites internes, horrible carnatge. Com s’assem blen les revolucions”,
m entre que el vessant
tendre és el que ofereix el
cam p, que l’acull i el fa
viure d’una m anera plena,
de gran intensitat. I, sobretot, serena. No és estrany, doncs, que Manent
es refugiï tant com pugui
en la natura, que m ira
atentam ent, per copsar-ne
les m és tènues m odificacions, les de la llum , o
aquelles m és profundes,
les que assenyalen el pas
de les estacions. I la m ira
atentam ent, sobretot, per
trobar-hi la im atge reveladora, que nom és es dóna
escadusseram ent i que llavors Manent acostum a a
transform ar en un poem a.
De fet, m irar és tam bé un
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art; per això Manent s’ha
et , con egu t com a ‘Gaziel ’
referit a uns significatius
ots els dietaris, or- m ots de Leopardi que vénen a dir
icam ent, gràcies a que la vida d’aquells que nom és sael qual és l’edició. ben percebre els objectes senzills,
arcat per la poesia “aquells dels quals nom és l’oïda i els
, que traduí i con- altres sentits reben les sensacions” és
pròpia, el tem a cen- una vida trista. Aquest no és el cas de
de Manent és la na- Manent que, a m és, sap traduir
que el poeta obser- aquest m irada, sap transform ar-la en
encertats paisatges, am b arbres i
que sap convertir en
flors variades, sovint presidits per la
ersonal pintura, en
eballada m iniatura. lluna, com s’esdevé en la poesia i esel vers de Blake, que tam pes xineses. Per això, llegir l’obra
able a la seva obra: de Manent ens fa penetrar en “aun gra de sorra”. El quest gra de sorra” m arcat per la
anent, com de con- forta personalitat d’un creador que
ntm ent al cas de la aconsegueix “veure la realitat com
e tant l’atreu, fa que una revelació inesperada”, com ell
à del poeta, penetri deia de la pintura de Verm eer.
ocat i pugui sentir, Aquesta sàvia barreja de vida quotidiana i alhora de misteri, és un dels
e ell hi troba.
grans encerts de l’obra de Manent, i
ca espiritual”, com
els dietaris, aquests penetrar en aquests fragments de reque va escriure al alitat, recollits, silenciosos, encomana
eva vida, tam bé dei- la serenitat al lector i resulta, en una
de les transform aci- època tan agitada i confusa com la
oeta, am b el pas del nostra, altament recomanable.

arri. No és estrany,
aquesta presència,
daguer reblaven en
ue s’entortolligaven
novel·lista m anifesi el deute contret
ue, juntam ent am b
van form ar una triue la va ajudar en la
ia, ells que “van piedrera de l’idiom a i
vetes d’or”.
bra poètica breu i
nic volum exhaurit,
é un prosista ben
o dem ostra l’obra
m ’he referit i, tam bé,
rim er de les Obres
en vies de publica-

ELS INTOCABLES

Lovecraft!
JOAN JOSEP CAMACHO GRAU
s possible que Carles Bellver Torlà (Castelló de la Plan a, 1967) h agués volgut
im partir classes a la Un iversitat de Miskaton ic d’Arkh am al costat de l’en igm àtic doctor Herbert West El Rean im ador,
o fer un viatge en tram via al Més En llà per visitar
l’escriptor H.P. Lovecraft (1890-1937), con frare
d’Edgar Allan Poe per tota l’etern itat, o ser un estudiós del Necronomicon, tam bé con egut com El llibre dels morts, escrit al Iem en pel poeta lúcidam en t
boig Abdul Al-Hazred l’an y 730 dC. La veritat sigui
dita: Bellver Torlà h a acon seguit recrear aquests
m on s fan tàstics, i d’altres igualm en t on írics i
propers, en el seu segon recull de con tes in titulat
El llibre de tòpics (Edicion s Brosquil). Segon s un a
circum val·lació biogràfica del m ateix autor, “un a
o dues vesprades cada setm an a li agrada asseure’s
a escriure petits contes estranys”.
El llibre de tòpics està com post per una vintena
d’aquests m icrorelats d’estil concís, velat, que insinua m és que m ostra, a la m anera d’en Perucho, el
deixeble m és avantatjat de Lovecraft en la literatura catalana. Les històries tenen una llargària curta,
són gairebé anecdòtiques, però posen de m anifest
l’existència d’una altra realitat que perviu am agada
sota el vernís de la norm alitat en què viu ancorada
la societat. Ja apuntava Breton que “l’existència és
en un altre lloc”. El tòtem sagrat de Bellver Torlà és
Lovecraft i l’inquietant univers creat per l’escriptor
de Providence: “Les Muntanyes de la Follia; la façana del tem ple de l’Ordre de Dagon; el port
d’Innsm outh i l’Escull del Dim oni; les negres torres
de Yuggoth; les escales de Cirith Ungol; la Ciutat
Sense Nom al desert d’Aràbia...”.
El relat cen tral d’aquest recull, que a m és dón a
títol al llibre, explica la cacera de bruixes que
porta a term e l’FBI a la Un iversitat de Miskaton ic.
La tram a està sargida l’en torn d’ El Llibre de tòpics,
elaborat pel doctor en filosofia Artem us B. Dan vers, i en el qual es recullen tota m en a de successos paran orm als que la cièn cia ign ora deliberadam en t. Es tracta d’un a obra relacion ada am b el
Necronomicon, un llibre en quadern at am b pell h um an a i escrit am b san g, que és el cen tre de la recerca del creador de la bom ba atòm ica: Julius Robert Oppen h eim er. O sigui: poca brom a. Però el
desen llaç és esperan çador: el n arrador d’aquests
fets, un tal Ch arles Sullivan , acaba en am oran t-se
d’un a n oia de Dun wich , un poble que n o apareix
als m apes de l’època. En aquest sen tit, resulta
sorpren en t com l’am or és un dels elem en ts que
solucion a la tram a dels m icrorelats, a m és de suposar la redem pció dels person atges, com és el cas
de Dismòrfia, Sarcophilus i Un llit estrany, aquest darrer carregat d’iron ia perecaldersian a. A part, El
Llibre de tòpics recupera el gust per in ven tar bibliografies i fer relectures de llibres reals per crear
n oves tradicion s literàries que el càn on acadèm ic
h a volgut obviar. El cas m és sign ificatiu és la
m agn ífica Història de Tombatossals, la qual exposa
l’origen i l’evolució del cicle m ític de la Plan a de
Castelló, a la m an era d’Estan islau Lem i Borges.
Sen s dubte, l’erudició dels con tes de Bellver
Torlà és m olt àm plia. Sobretot recull in fluèn cies
filosòfiques a tall d’an ècdota: per exem ple a l’in fern , que té un a en trada al carrer Cassola de Castelló, ten en pen jat un retrat de Heidegger, i el
con te La caixa buida s’in spira en un fragm en t de les
Investigacions filosòfiques, de Wittgen stein . Però la
in fluèn cia m és forta és la literatura fan tàstica i de
terror del segle XIX i del tom ban t del XX. Així
don cs, el m icrorelat Dos àngels de Swedenborg és un a
baixada als in fern s que podria passar per un dels
relats de la Guerra Civil d’Am brose Bierce, i el cas
de La por d’Almayer, en què un jove Joseph Con rad
a bord del Saint Antoine viu un a h istòria esgarrifosa, i com el dim on i de Tasm àn ia an om en at Sarcoph ilus com et els assassin ats del carrer de la
Morgue, tot i que Dupin els atribueix a un oran gutan . Les referèn cies n o s’acaben , i en m en ys de
cen t pàgin es Carles Bellver Torlà és capaç de bastir
un un ivers person al que n eix de l’adob de la podridura de la literatura. Com diu Dan vers: “Nin gú
n o pot treure d’un llibre m és del que porta din s de
si m ateix”. Don cs això!
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