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uan Joan Sales va publicar
Incerta glòria, el 1956, va
haver d’incloure una nota
inicial per justificar les

                seves opcions lingüísti-
ques. En tot conflicte entre la gra-
màtica i la vida, hi deia, les perso-
nes de seny donaran sempre prefe-
rència a la vida. Per acomodar-se al
“llenguatge vivent”, subratllava en-
cara, havia hagut de recórrer deli-
beradament a formes no admeses
per la normativa o els diccionaris.
Uns anys després, davant de la con-
fusió entre la veu de l’autora i la del
seu personatge, també Mercè Ro-
doreda va haver de reflexionar so-
bre la manera de parlar de Colome-
ta. Davant dels qui l’acusaven de
manca de recursos expressius, ella
responia defensant una llengua li-
terària normativa però natural,
acostada a l’oralitat. L’estil de la
Colometa, deia, no era pas una ca-
sualitat, la seva espontaneïtat era
el resultat d’una tècnica molt més
meditada del que semblava: “Sóc jo
que parlo i que faig el que vull amb
la sintaxi i que dono un català natu-
ral”. Rodoreda se centrava en el
concepte de versemblança, tenint
en compte que una novel·la és fic-
ció i que, per tant, no es tracta pas
de veritables actes de parla, sinó de
representacions del llenguatge i de
la realitat. Però potser qui ho va re-

Q
Maleta perduda

sumir millor va ser Joan Fuster,
que, cansat d’aquest debat, va aca-
bar recordant que es parla com es
parla i s’escriu com s’escriu...

Amb L’home de la maleta, premi
Sant Jordi 2010, Ramon Solsona
(Barcelona, 1950) torna a enfocar
la seva atenció narrativa en la figu-
ra d’un home vidu, tal com feia en la
seva inoblidable novel·la Les hores
detingudes (1993). Però, a més, re-
vifa amb una opció molt discutible
el “català que ara es parla” i els
eterns debats sobre com fer creïble
en català un personatge d’avui, sen-
se estudis, que figura que explica la
seva vida i busca la seva identitat.

El protagonista és un músic de
Gràcia d’aquells d’abans, d’envelat,
molt murri i rondinaire, una mica
bohemi i supersticiós, que s’ha fet
gran i sent que s’està quedant sol.
Arriba a un acord amb la família:
vendre’s el pis i anar a passar un
mes a casa de cadascuna de les se-
ves tres filles, “les tres hienes”.
Sempre acompanyat de la seva ma-
leta, no entén el món actual, des-
qualifica les transformacions de la
família (tot i que té una especial
complicitat amb la néta xinesa
adoptada), i només el record de les
anècdotes compartides amb els
companys músics el reconfortarà.

A la primera part, el protagonis-
ta explica la seva vida d’una mane-

ra espontània i divertida: “He estat
un trombonista qualsevol, un
comptable qualsevol, un marit
qualsevol, un barceloní qualsevol.
Ara sóc un jubilat qualsevol. I
què?”. A la segona, el lector s’adona
que el narrador ha guanyat un con-
curs d’autobiografies, “gràcies a la
vivesa del seu relat” convocat per
una fundació de la memòria històri-
ca. Això sí, a base de troles, mani-
pulant la seva vida en un joc engi-
nyós de versions. En aquesta sego-
na part, però, i també en la tercera i
la cinquena, Solsona ha decidit do-
nar estrictament la paraula al seu
personatge, Venerando Mallons Ca-
chaldora, convertit en un quanse-
vol. Per fer-lo més creïble, l’autor fa
que el protagonista s’expressi en
primera persona i de manera des-
controlada, fent un servir un català
suposadament autèntic i popular,
una llengua pretesament real. Així,
el lector es troba amb un text ple de
castellanismes i d’incorreccions de
tota mena, amb frases com “solsa-
ment hi ha que veure-la”, “és lo més
llògic”, i paraules com ara invali-
dès, camion, assilo i paracaïdes.

Lluny de trobar-se amb una llen-
gua transparent, el lector topa amb
el relleu molest d’uns recursos ex-
pressius que li desvien tota l’aten-
ció de la novel·la. La paradoxa és
que la proposta de Solsona es torna

artificiosa i forçada o, si més no, hi
sona. La lectura s’omple d’interro-
gants. Si diu cavallitos, per què no
diu columpios (en la mateixa frase)
i parla, en canvi, de gronxadors. Si
escriu tronges, per que no num-
bros? Si posa comenió, per què
manté jo i no escriu io, o vull i no
vui? Si decideix que els personat-
ges diguin nosatres, per què manté
altra i no atra? I per què no escriu
txampany, o xacolata, si decideix
posar vegila i jonolls...? Però, això a
banda, potser el principal desen-
cert de la manera com assumeix la
narració és la increïble reiteració de
frases fetes i expressions populars
que, acumulades en la veu del mú-
sic, perden tota la seva força ex-
pressiva. Solsona sembla voler en-
taforar-les tant sí com no, però no
aporten res a les situacions descri-
tes ni donen més credibilitat al per-
sonatge.

Potser algú, alguna vegada, ha
parlat així en la realitat, però tras-
passat en una novel·la, fatiga. En
comptes de fer una abstracció o una
estilització, Solsona s’ha perdut en el
detall i la reiteració. Fa ben bé la sen-
sació que ha volgut fer com aquells
directors de teatre que, per acostar
Shakespeare a l’espectador, decidei-
xen situar les obres en l’actualitat i
que els actors surtin amb texans.
Gràcies, però no calia. ❋ 

Novel·la Jordi Capdevila

L’alquímia de la lletra K
m dic Khan, Alexander
Khan. Tinc trenta-sis
anys, i en fa nou que sóc

l’administrador del museu d’art mo-
dern de K”. Així comença la darrera
novel·la de Maurici Pla, una de les
veus més originals i trencadores de
la nostra literatura. Perquè resulta
que Khan, que té una filla que es diu
Kristina i un amic que és diu Kalim,
està en negociacions amb Fèlix Klee
per d’adquisició d’un quadre de Paul
Klee, en un món on tot l’art, com la
vida, no és res més que una estafa,
una falsificació global.

El lector s’enfronta, d’entrada,
amb una obra de dimensió reduïda
però de màxima ambició per l’alquí-
mia literària de la lletra K. L’obra pre-
tén escanejar la vida de qualsevol ciu-
tat del món occidental per mostrar
totes les absurditats, enganyifes i es-

“E tupefaccions que l’envolten. Amb
prosa directa i grotesca, amb perso-
natges caricaturescs que es mouen
en un ambient angoixant i en una so-
cietat dirigida per forces poderoses
que ningú acaba d’explicar, la novel·la
va derivant cap a un final sense sentit,
com la vida mateixa que mostra. Així
la ciutat K no serà altra cosa que un
lloc “miserable en els seus sòrdids
soterranis, però sempre disparant
contra les negres nuvolades d’aquest
cel inesgotable la traça esbiaixada de
les seves límpides talaies”.

La influència de Franz Kafka
La lletra K de la ciutat ja ens asse-
nyala que ens aboquem a un relat
marcat per la influència de Franz
Kafka, volgut expressament per l’au-
tor. Perquè el rerefons de la novel·la
no fa res més que explicar el missat-

ge que va transmetre l’autor txec fa
un segle: en una societat convulsa
com la nostra, en què campa la sole-
dat, la frustració i l’angoixa, amb
sensació de culpabilitat, els individus
es troben amenaçats per forces
desconegudes fora del seu control.
L’absurditat de la vida, la vida de
l’absurd. La novel·la és un joc de mi-
ralls i falsificacions, on les situacions
que explica, els personatges que
descriu, el que diuen i l’aire que es
respira, els podem trobar més o
menys semblants a qualsevol canto-
nada de les nostres ciutats. Tot ens
sembla llunyà i caricaturesc, però
tot pot ser proper i real. El quadre
protagonista, Ciutat amb talaies, de
Paul Klee, és tan car de trobar per-
què arreu hi ha còpies falsificades
autèntiques.

Una altra virtut de la novel·la és la

fluïdesa del llenguatge, directe, ex-
quisit, sense contemplacions ni bar-
roquismes, amb un to d’humor cor-
rosiu, com tota l’obra literària de
Maurici Pla. En destaca una cons-
trucció modèlica, generada possi-
blement de la seva professió d’ar-
quitecte enllaçada amb la de docent
a l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona. Un entramat
que també es troba en les seves
obres narratives cabdals A favor del
suspens i Dissabte a les fosques. La
seva profunda formació tècnica i hu-
manística li ha permès aprofundir en
el pensament literari amb l’assaig
Sobre la imaginació analògica: Lau-
tréamont, Breton, Roussel.

En temps difícils també per la lite-
ratura, cal agrair l’any comenci amb
l’aportació d’una obra tan punyent,
seriosa i modèlica. Un bon auguri. ❋
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Maurici Pla
ha presentat
una novel·la
hipnòtica
JOSEP LOSADA

i ha uns versos de Luis Rosales que
diuen “sabiendo que jamás me he
equivocado en nada, sino en las cosas

que yo más quería”. I Santi Borrell escriu: “I si
m’equivoco, és perquè t’estimo”.

Aquest és el primer llibre de l’autor, que
s’ha editat ell mateix, amb l’estimable ajut grà-
fic d’Alonso Castellanos. Conté, però, poemes
de fa uns quants anys: n’hi ha força de vuit
anys enrere, i fins i tot n’hi ha de més antics,
encara. Es tracta d’un llibre d’amor, en què el
protagonista de debò, però, és l’absència: “jo
t’estimava / jo tenia els dies a les mans”. I
també la paraula, que és invocada des de
molts dels versos, interpel·lada i confirmada.

La poesia de Santi Borrell aspira a una for-
mulació clara: no hi ha entrebancs que ens
distreguin de la primera impressió que ens
causen els versos, no hi ha un treball metafò-
ric ambiciós: “Els teus ulls tenien la rialla de la
mort, / com una es-
pelma que apaga el
vent”. La paraula pesa
pel que diu en un sen-
tit recte, no simbòlic.
L’atractiu principal de
l’obra és la immediate-
sa. Són estranys els
versos que defugen
aquesta manera. Si de
cas, aquests dos, mar-
cadament críptics,
que evoquen uns ver-
sos cèlebres d’Unga-
retti: “una flor ha cai-
gut dins el mirall / i el
teu cos s’ha anat ta-
llant”. Fins i tot quan el
poeta opta per la me-
tàfora, ho fa donant al
vers un exquisit aire naïf: “vas comparar el
meu cor amb una barca / i jo, sense tenir bar-
ca, vaig ofegar-me”. Són poemes fets, de ve-
gades, de preguntes ansioses; el ritme prové
d’aquest mateix neguit de l’expressió:
“m’abraces, t’escapes, / t’habito, m’evites”.

Els versos van component el retrat d’un
personatge erràtic, dependent de l’altre, en-
frontat íntimament a contradiccions molt di-
verses: “El dolor és una paraula / que no
s’acaba mai”. Es tracta d’un subjecte que co-
neix el món a còpia de sentir-lo: “Tu fas que
vingui picant les hores amb el cor. Tu fas que
t’estimi en el dolor de les genives / i de les na-
fres”. L’experiència amorosa l’ha trasbalsat,
n’ha condicionat la mirada: “el món que veig /
té la mateixa forma / que el meu cor”. De ve-
gades, una analogia capritxosa permet el vol
imaginatiu: “Potser l’amor són els meus os-
sos, / que sempre recordaran els teus ulls”.

Escriu el poeta: “L’amor és la paraula del
temps, / la paraula exacta del temps”. Borrell
es fixa en aquesta paraula que va canviant, i la
du a la pàgina: l’observa i ens la fa observar.
La seva és una poesia fàcilment compartible.
Un primer llibre és tan important pel que diu
com pel que deixa entendre. Caldrà seguir
amb atenció la poesia de Borrell. Jo compto
que guanyarà en profunditat, i això sense per-
dre aquesta marca de la diafanitat que és la
que predomina aquí. ❋ 
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