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● L’historiador Pere Fer-
rer publica Joan March,
l’home més misteriós del
món (Ediciones B), la seva
tercera biografia sobre el
magnat mallorquí. «Era un
personatge obsessiu, mo-
nopolitzador, acapara-
dor...», el qualifica l’autor.
Una de les explicacions
per aquest comportament
seria la pèrdua de la seva
mare quan era petit, que li
hauria provocat una inse-
guretat que va compensar
amb les finances.

Joan March va ser el
principal contrabandista
durant la Primera Guerra
Mundial on va servir tant
als alemanys com als aliats
(cosa que va provocar in-
flació i fam a Mallorca), va
finançar el cop d’estat
franquista i va subornar
militars propers al caudi-
llo perquè Espanya es
mantingués neutral en la
Segona Guerra Mundial (a
canvi d’una atractiva suma
que li havia ofert Chur-
chill).

La presència política de

March estava alimentada
per l’imperi econòmic que
havia cultivat de manera
constant i malaltissa du-
rant tota la seva vida. Nas-
cut en una família comer-
ciant, March havia après la
política del «comprar ba-
rat i vendre car». Robava
cigars al seu pare i els ve-
nia a un cèntim la xuclada
als seus companys de l’es-
cola. El que va diferenciar
March de la resta va ser «la
seva capacitat de llegir el
present». Ferrer reconeix
que a principis del segle

XX, els botifarres (aristò-
crates decadents mallor-
quins) estaven perdent po-
sicions i March va saber
aprofitar la seva posició
per esdevenir un veritable
«capitalista modern», sen-
se tenir en compte ni ideo-
logies, ni pobles ni perso-
nes.

Un home misteriós, de
transaccions i relacions
fosques que va marxar del
seu poble dient «no torna-
ré fins a ser l’home més ric
del món» i va aconseguir
ser-ne la sisena fortuna.

Joan March, comprar barat i vendre car
A. TOBELLA / Barcelona

«La vida és el que és, i
d’aquí n’hem d’extreure la
felicitat.» Per dur a terme
aquesta operació delicada
i fràgil, Margarit proposa
posar en evidència el
«fris» de la pròpia vida
amb tota honestedat: «És
molt fàcil equivocar-se i
confondre el que és la teva
vida i el que t’agradaria
que fos. El record falseja
fàcilment i la temptació de
mentir-te és gran.»

És a partir d’aquesta lu-
cidesa –diu el poeta– i de
la tristesa que comporta,
que «s’ha de tirar enda-
vant». I al davant hi ha la
mort, figura retòrica en el
poemari i que adopta dife-
rents noms i formes, com
ara el mar. Des del primer
fins al darrer poema, Mar-
garit traça un recorregut de
vivències i records disper-
sos que evoquen persones
conegudes, on també apa-
reix l’enyorança per aque-
lles que ja no es coneixe-
ran mai més, perquè no
queda temps. «El poemari
es preocupa de saber què
m’ha passat a la vida, sem-
pre seguint la màxima so-
cràtica ‘coneix-te a tu ma-
teix’».

Com a leitmotiv, un
vers: «misteriosament fe-
liç». «És un llibre positiu
que parla de com es pot ar-
ribar a la mort tot ballant
un tango, o en metro, la
mort és un fet que s’ha
d’assumir i que finalment
dóna sentit a la vida.»

Corona el llibre un poe-
ma, El vell i la mort, que
sobresurt de la resta per la
seva llargària. El poeta rep
una visita: «La mort apa-
reix no ja vestida amb atri-

buts tràgics, sinó com una
noia de mitjana edat vesti-
da amb texans, brusa i
vambes, una persona nor-
mal i corrent. Fins i tot
amb un cert encant.»

El diàleg entre el poeta i
la mort –«un repte perso-
nal com a poeta»– és un in-
tent d’actualitzar aquesta
escena clàssica que juga
amb una forta simbologia i
que s’ha versionat al llarg
del temps, com ara en la
dansa de la mort. Això sí,
Margarit escriu la seva
versió sota l’estela de la
faula d’Isop El vell i la
mar.

La darrera parada del re-
corregut és la felicitat:

«Això vol dir poder mirar-
te al mirall i estar d’acord
amb el que veus, fer les
paus amb tu mateix.» No-
més en aquest estadi d’au-
toconeixement, en «les úl-
times pàgines» del poema-
ri, apareix l’amor: «No hi
ha cap més final que pugui
estar/ a l’altura de tanta so-
ledat», escriu Margarit al
darrer poema, L’amor que
no m’espanta. L’adverbi
«misteriosament» del títol
adquireix un nou sentit:
«Ningú diria que el final
de la vida pugui ser una
parcel·la de felicitat.»

Pel que fa a l’estil, l’au-
tor de Sanaüja defensa que
cerca una depuració i una

sobrietat màximes: «No
m’agraden ni els adorns ni
els versos impactants, sinó
el despullats.» Per temàti-
ca, considera que existeix
una certa continuïtat amb
Casa de Misericòrdia, el
darrer poemari amb el qual
va guanyar nombrosos
premis, com ara el Cavall
Verd i el Premi Nacional
de Literatura.

Com en Casa de Miseri-
còrdia, qualsevol gest de
la quotidianitat pot encen-
dre un poema i aquí el cre-
do de Margarit és clar:
«Aquest dia a dia és l’únic
que tenim. No estem en-
voltats de transcendèn-
cia.»

Un poemari per «envellir bé»
Joan Margarit reflexiona sobre la mort a «Misteriosament feliç»

Joan Margarit, en una imatge recent. / ANDREU PUIG

● Arribar a la mort ballant un tango
o simplement en metro, dir «arrive-
derci Roma» o parlar cara a cara amb
la «Desconeguda» són algunes de les

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona imatges que omplen Misteriosament
feliç (Proa), el nou treball de Joan
Margarit. Records d’infància del pa-
re, de la mare, de la postguerra, tot es
barreja i es transforma en un poemari

que l’autor qualifica d’un «intent
d’envellir bé», d’esquivar la tristesa i
la soledat per afrontar la mort no com
una tragèdia, sinó com la visita d’una
noia amb texans i vambes.

● Calculaven un mínim
d’una temporada d’explo-
tació i no arribarà ni al ter-
cer mes. Mortadelo & Fi-
lemón va ser el musical
que més va arriscar en la
posada en escena més cos-
tosa de la cartellera barce-
lonina d’enguany: el pres-
supost del musical supera
els quatre milions d’euros.
Fonts del musical reconei-
xien ahir a aquest diari que
diumenge han d’acomia-
dar la temporada al Tívoli
de Barcelona (s’havia es-
peculat que es provaria
d’allargar fins a les vacan-
ces de Nadal). És el primer
dels sis musicals de gran
format que salta de la car-
tellera i era el més ambi-
ciós ja que aspirava a cap-
tar nous espectadors per al
musical jugant amb uns re-
ferents populars com són
els personatges de còmic

d’Ibáñez i un repertori de
cançons melòdiques espa-
nyoles dels anys seixanta i
setanta. En dos mesos, no-
més hi han passat 35.000
espectadors, una xifra in-
suficient per a l’aforament
d’un teatre amb més d’un
miler de localitats.

Les previsions de la pro-
ducció és que Mortadelo &
Filemón arrenqui tempora-
da a Madrid la tardor vi-
nent. Mentrestant, es mira-
rà de lligar alguna petita gi-
ra per diferents ciutats, com
ara Bilbao, encara per con-
firmar. Fonts del musical
reconeixen que la realitat
no ha complert l’expectati-
va: «No ha funcionat el bo-
ca-orella, no ha estat la pri-
mera opció d’anar a veure
un musical.» Continuen
Aloma (fins al 4 de gener al
TNC), Què, Spamalot,
Mamma mia! i Fama, que
no tenen data de sortida.

«Mortadelo & Filemón»
acomiada la temporada

abans d’hora per l’empatx
de musicals a Barcelona

J.B. / Barcelona

Un gag de l’espectacle. / EFE / ALBERT OLIVÉ

● El Gremi d’Editors de
Catalunya impulsarà l’any
que ve el Fòrum Atlàntida,
una trobada d’experts in-
ternacionals de primer ni-
vell per «fer visible el pa-
per social de l’editor en la
societat Europea moder-
na», segons va avançar el
president del gremi, Anto-
ni Comas, en la Nit de
l’Edició, que es va cele-
brar dimarts a la nit a Bar-
celona. El primer Fòrum

Atlàntida tindrà lloc el no-
vembre del 2009 en un in-
dret encara per determinar.
El Gremi d’Editors estudia
també el projecte Barcelo-
na, pont de cultures, amb
què vol «recuperar la capi-
talitat cultural» de Barce-
lona en el sector de l’edi-
ció. La iniciativa pretén
enfortir els llaços amb
l’Amèrica Llatina, i ja
s’han fet contactes amb les
fires de Guadalajara (Mè-
xic) i Buenos Aires.

Dos nous projectes per
activar l’edició a Barcelona

R.M. / Barcelona


