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Hi ha tres llibres 
de narrativa dis-
contínua i auto-
biogràfica als 
quals vaig tor-
nant des de fa 
temps. El primer 

és Me’n recordo, de Joe Brainard, 
del 1972, traduït al català el 2010 
per Màrius Serra i publicat a 
L’Avenç. “Recordo el temps que pot 
arribar a durar un tub de pasta de 
dents quan ja sembla que és buit”, 
escriu l’artista i escriptor nord-
americà: el llibre està dividit en fra-
ses que comencen sempre amb la 
mateixa paraula, i a continuació hi 
ha l’evocació d’un record, divertit, 
somiós, nostàlgic o juganer. Sis anys 
després d’aquestes memòries líri-
ques, Georges Perec va practicar un 
exercici similar a Me acuerdo, que 

Nedar és una espècie de somni
Impedimenta acaba de rellançar en 
castellà. Per passar-ho mínima-
ment bé amb el volum de Perec cal 
estar força familiaritzat amb la his-
tòria cultural francesa: superat 
aquest petit obstacle també té ocur-
rències singulars que en justifiquen 
la lectura.  

La tercera pota d’aquest tercet 
connectat per un fil invisible és Au-
toretrato, d’Édouard Levé. Es trac-
ta d’un únic paràgraf de 94 pàgines 
–integrat per uns quants milers de 
frases– on el francès fa balanç de la 
seva vida coincidint amb el seu 40è 
aniversari, l’any 2005. No és un lli-
bre cronològic. No explica històries. 
Tampoc és estilísticament enreves-
sat. Així i tot, és ple de frases mera-
velloses que formen un contínuum 
compacte, gairebé sempre sorpre-
nent –esquitxat d’il·luminacions un 
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punt depressives–. “Les arts que es 
desenvolupen en el temps m’inte-
ressen menys que aquelles que 
l’aturen”. “Nedar és una espècie de 
somni: passo fàcilment del llit al 
llac”. “Puc prescindir de la música, 
de l’art, de l’arquitectura, de la dan-
sa, del teatre, del cinema, però em 
costa prescindir de la fotografia, i no 
puc prescindir de la literatura”. 
“Que no m’agradi la novel·la no vol 
dir que no m’agradi la literatura; 
que no m’agradi el cinema narratiu 
no significa que no m’agradi el cine-
ma”. Levé es va dedicar a la pintu-
ra, la fotografia i l’escriptura. Dos 
anys després d’Autoretrato va envi-
ar el seu últim llibre a l’editor de 
P.O.L. Es deia Suicide, i hi narrava la 
mort d’un amic d’infantesa vint 
anys enrere. Qui es va suïcidar, pe-
rò, va ser l’autor.✒

Amb La memòria 
de l’arbre, segon 
premi de Llibres 
Anagrama de No-
vel·la, Tina Vallès 
(Barcelona, 1976) 
es proposa contar 

la relació d’un nen amb el seu avi. As-
tuta, l’autora tria un moment molt 
concret de la relació per posar-se a 
narrar-la: és quan l’avi, el Joan, és as-
saltat per les primeres xacres serio-
ses de la vellesa i el net, el Jan, co-
mença a ser capaç de detectar –ni 
que sigui d’una manera boirosa– i 
d’interpretar –ni que sigui intuïtiva-
ment– el que s’esdevé en el món dels 
adults que xiuxiuegen al seu voltant. 
En termes narratius, aquests mate-
rials es concreten en un punt de par-
tida argumental simple però que 
marca un punt d’inflexió en la vida 
del nen. La novel·la s’inicia quan els 

Un net i un avi  
a favor de la vida

avis deixen Vilaverd, el poble on han 
viscut i on l’avi ha treballat de rellot-
ger tota la vida, i s’instal·len a la ca-
sa dels pares del Jan, a Barcelona, 
amb el que això implica de reordena-
ment de la quotidianitat i de com-
prensió per part del nen que no hi ha 
res segur ni immutable. 

La novel·la, narrada en primera 
persona pel Jan, focalitza gairebé 
tota l’atenció en l’avi i el net. Rela-
ta la rutina que porten –els passeigs 
tornant a casa de l’escola, el gest en-
tre poètic i instructiu d’aturar-se a 
abraçar els arbres que veuen...–, re-
produeix les converses que mante-
nen, mostra les lliçons d’imaginació 
i de sensibilitat que l’ancià inculca a 
la criatura –no li transmet coneixe-
ments específics, sinó memòria i 
una manera afectuosa de relacio-
nar-se amb el món–... També des-
criu els canvis subtils que provo-
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quen en la manera de ser i de com-
portar-se del nen els canvis inqui-
etants que va patint l’avi, que “s’es-
borra” a poc a poc. En aquest sen-
tit, les figures de l’àvia Caterina i 
dels pares del Jan, que s’esforcen a 
preservar així com poden la norma-
litat d’un dia a dia cada cop més in-
cert per culpa de la malaltia de l’avi, 
són presències constants, però no 
deixen de ser mai secundàries. Inte-
ressen a l’autora pel que aporten a la 
mirada amb què el Jan escruta l’avi. 

Un repte arriscat 
Com passa sovint amb les històries 
–novel·les i contes– relatades en 
primera persona, tota la força lite-
rària de La memòria de l’arbre de-
pèn de la veu del narrador. Com que 
aquí es tracta de la veu d’un nen, la 
dependència és fins i tot més accen-
tuada: o és creïble o no ho és. Tot 
plegat presenta alguns riscos i exi-
gències considerables. Vull dir que 
fer una novel·la des del punt de vis-
ta d’un nen de deu anys, com és el 
cas, requereix un domini notable 
del recurs de la ironia dramàtica 
–quan el lector sap més que el per-
sonatge– i una forta capacitat per 
crear una veu alhora ingènua i espa-
vilada, espurnejant de senzillesa i 
d’innocència, però també de puntu-
als lucideses sorprenents. També 
cal articular-ho tot a través d’una 
prosa literàriament rica i consistent 
que sigui, alhora, convincent com a 
forma d’expressió d’una criatura. 

En general, Vallès se’n surt prou 
bé, d’aquests reptes. La prosa és 
neta, diàfana i curosa, depurada de 
cursileries, i, aquí i allà, hi ha ide-
es i frases d’una rica subtilesa i 
plausiblement esplèndides en bo-
ca d’un nen. Com quan els pares li 
donen la notícia que els avis viuran 
amb ells i el Jan, feliç però inqui-
et, pregunta si es pot posar con-
tent. O com quan comença a estar 
al corrent de la delicada salut de 
l’avi i pensa: “Últimament no vull 
tenir respostes, prefereixo els con-
tes d’avions”. Tot això no treu, pe-
rò, que, en diversos passatges, el 
lector senti que escriure tota una 
novel·la des de la veu d’un nen pre-
senta limitacions –de potència ex-
pressiva, d’intensitat argumental– 
molt difícils d’esquivar.✒

Color fosc  
de llet

Després de llegir Color de llet (Angle 
Editorial, traducció de Jordi Martín 
Lloret, 2017), un sòlid drama rural 
de l’autora anglesa Nell Leyshon, 
ens ha vingut a la memòria La infan-
ticida, de Víctor Català, un monòleg 
interior de l’any 1898. La Nela, una 
noia que viu al camp en un molí amb 
el seu pare i el seu germà, queda em-
barassada d’en Reiner, el qual, quan 
se n’assabenta, l’abandona. La Ne-
la intenta avortar, però no se’n surt. 
Té el seu fill i el manté amagat. Pe-
rò quan son pare descobreix la situ-
ació, ella, desesperada, llança la cri-
atura a la mola del molí i el mata. Al 
final, acaba tancada en un manico-
mi, des d’on explica la història. A Co-
lor de llet, la protagonista, la Mary, 
també s’explica en primera perso-
na, i també es troba tancada. També 
hi ha embarassos, aquesta vegada a 
causa de violacions dels patrons o 
dels fills dels patrons. És una jove 
camperola de 15 anys de l’Anglater-
ra rural, l’any 1831. Ens relata una 
història quotidiana, però no per ai-
xò menys terrible, de la situació dels 
camperols anglesos a principis del 
segle XIX, la vida dels quals inclou 
que els poderosos tinguin drets de 
possessió sexual sobre els més fe-
bles. I parlem, òbviament, d’homes 
sobre dones. També s’hi barreja la 
presència de clergues tant o més 
afeccionats que els actuals a perse-
guir i agredir sexualment les dones 
sota el seu poder. 

Fes-t’hi un nus, home 
És un panorama de dones embaras-
sades en un cicle continu de violaci-
ons, embarassos i naixements de 
fills bords, com una fatalitat del des-
tí. No explicarem què passa a la no-
vel·la, simplement, cal constatar 
que, una vegada més –tant és Cate-
rina Albert el 1898 o Nell Leyshon 
ara, sobre un fet ocorregut el 1831–, 
el fons de la història és el mateix: po-
derosos que agredeixen oprimits, 
molt especialment, homes que 
agredeixen dones. I sempre és una 
dona, una escriptora, la que parla 
d’aquests temes. Val molt la pena 
llegir Color de llet, amb una protago-
nista que aprèn a llegir i a escriure 
als 14 anys. I és capaç d’explicar als 
15, amb una clarividència esfereïdo-
ra, amb una acceptació filla de se-
gles d’opressió, en el moment deci-
siu de la seva vida, què li ha passat. 
I amb un final que si l’hagués llegit 
Català, tot i ser diferent del seu, li 
hauria fet fer un mig somriure.✒
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