NOVEL·LA DAVID CASTILLO

Rumb a la imaginació i la fantasia
V

íctor Nubla (Barcelona, 1956)
acaba de fer seixanta anys i ho ha
celebrat amb una nova sorpresa.
Els que el coneixem estem acostumats que
la seva obra no sigui conformista, sinó que
forma part d’una revelació, d’una rebel·lió
en el sentit més estricte del terme. El viaje
secreto de Elidan Marau a través del Mar de
Leche és la seva novel·la més important,
fruit de dècades de treball mentre construïa una sòlida obra literària, eclipsada
segurament per la seva feina com a músic i
activista cultural. Després de dos llibres,
que també van ser força estimulant, Como
caza un dromedario i El regal de Gliese, El
viaje secreto de Elidan Marau a través del
Mar de Leche és la confirmació del geni
narratiu del de Gràcia. L’argument el podríem resumir com si fos una novel·la de
viatges al més pur estil Stevenson: descobertes, pirates, incertesa...
Només amb aquesta lectura ja en tindríem prou, però Nubla fa un pas endavant i ens situa en els reialmes de la ciència-ficció i la fantasia, on se sent tan còmode. El resultat és una peça d’orfebreria, un
tractat de filosofia on la narrativa flueix i la
poesia brolla en cada paràgraf com en una
rapsòdia. La podríem etiquetat com una
nouvelle per l’extensió, però l’artefacte és
condensat i requereix múltiples lectures. Si
un no se sent satisfet, simplement s’ha de
deixar guiar pels aventurers que acompanyen l’heroi Elidan Marau en una singladura en què la goleta Hammerhead supera
les coordenades de l’espai temps i ens endinsa en un territori en transformació, ple
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de trampes i reencarnacions, on la descripció dels paratges és tan il·luminada
com les que va fer William Burroughs a la
poc valorada Trilogia de la Nit Roja o les
faules tendres i ecològiques de Douglas
Adams, autor de Guia galàctica per a autoestopistes. Com en un relat de Libro de arena, de Borges, Nubla obre el diafragma de
la seva ment en una fastuosa exploració
dels sentits, del sentir-se perdut, de la valentia, de l’aventura. El quadern de bitàcola d’Elidan Marau resulta interessant fins i
tot en els escassos moments en què esdevé
més divagador. Projecta la ment del lector
perquè la fa entrar en metamorfosi.

Les trobades amb sirenes i tritons o el
desafiament d’un pirata van més enllà de
la subversió de la realitat o a la concatenació episòdica de capítols. L’odissea és per
aprehendre-la, per submergir-se dins un
jeroglífic que superarà les fronteres entre
estats, que en algun moment la novel·la
proposa. Durant les jornades en què s’ordena la narració se’ns pot parlar de la salvatge putrefacció o d’un cel escorxat mentre els aforismes ens omplen de suggestió.
Com quan ens diu que si “el vestigi que
compartim, i que anomenem realitat, no
va tenir un origen veritable; sinó que va ser
una capacitat, un do”. El de la genialitat. ❋

Avançant en el segle, qui va tenir una
vida més plàcida va ser l’aristòcrata novaiorquesa Edith Wharton, la primera escriptora a guanyar el Pulitzer, i de les primeres nord-americanes a tenir cotxe propi
i a separar-se del marit. Però Wharton es
va cansar aviat dels privilegis que amb tant
d’encert va retratar a L’edat de la innocència
i va apuntar-se a la moda del grand tour
per Europa aportant-hi la visió d’algú que
sabia captar-ne els detalls.
Els amics i els viatges esdevindrien els
eixos d’una llarga estada al continent europeu, amb base a França, on Wharton va
conèixer Proust i Cocteau, entre d’altres.
L’escriptora era amant de les rutes poc
transitades en l’època –avui el Camí de
Sant Jaume està petat– i no va dubtar a re-

córrer-les i explicar-les amb una mirada
perspicaç, erudita, a estones sorneguera, i
tremendament vital.
Del viaje como arte és una interessant i
reveladora antologia dels seus diaris per
Espanya, França, Itàlia, el Marroc, Turquia
i Grècia –les pàgines dedicades al mont
Athos són realment hilarants– en els quals
Wharton tant podia extasiar-se davant
d’un paisatge, un àpat, un quadre o un jardí. Tant li feia. A gairebé tot sabia trobarhi la punxa. La professora Teresa Gómez
Pous ens situa l’autora de Del viaje como
arte en una brillant introducció que revela
les facetes menys conegudes d’una dona
que va aprofitar una vida llarga i privilegiada per entendre i explicar les realitats
tan internes com externes. ❋
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