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 la Fira de Frankfurt del 2007
–aquella en què la cultura catalana
va ser la convidada–, un amic seu

va dir a Andreu Martín: “Has de fer la gran
novel·la policíaca sobre Barcelona.” De
grans –tant en el sentit literal com en el fi-
gurat– novel·les barcelonines ja n’hi ha
unes quantes –Vida privada, La ciutat dels
prodigis, L’ombra del vent–, però l’ambi-
ciosa Cabaret Pompeya (653 pàgines) su-
posa no només l’enèsima confirmació de
l’enorme vàlua narrativa del seu autor, si-
nó també la possibilitat de parlar, efectiva-
ment, de “gran novel·la”.

Costa entrar-hi. El joc a diversos temps
que Martín planteja des de bon inici és exi-
gent amb el lector. No resulta pas fàcil equi-
librar els nivells de comprensió, l’accessibili-
tat immediata a allò que s’explica. Fins al
cap de ben bé 60 o 70 pàgines un no s’ha
acostumat al lliscar de les planes. Transita
el llibre per un període apassionant, el pis-
tolerisme barceloní de les dues primeres
dècades del segle XX. És admirable l’ingent
treball de documentació que s’endevina so-
ta cada un dels personatges i les localitza-
cions d’aquesta novel·la exhaustiva i densa
però també molt trepidant. Concebut com
si d’un relat d’aventures es tractés, o una
variant del gènere negre que sempre ha
ocupat l’autor, Cabaret Pompeya parla de
l’odissea de tres amics, tres individus in-
conformistes i temeraris que s’atreveixen a
viure la vida al màxim, desafiant l’estretor
de les estructures que els acullen. I Martín
no els descriu d’un sol traç, evita la pesan-
tor del políticament correcte i planteja totes
les seves contradiccions i costats foscos. Si
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bé en alguns trams es detecten rampells
historiogràfics que denoten certa conven-
cionalitat, la nota dominant no és pas l’enu-
meració a mode de catàleg de grans mo-
ments i personatges reals, sinó que
aquests es fonen amb la capacitat fabula-

dora d’Andreu Martín per donar forma a
una argamassa homogènia i consistent.
Molts abans s’han sentit fascinants pel pe-
ríode històric evocat en aquest llibre, molts
han contribuït a la mitificació del que aquí
s’explica, inclús a l’emmirallament heroic

dels seus protagonistes. També a Cabaret
Pompeya hi és aquesta mirada d’admira-
ció, però no és bavosa ni arbitrària, ans al
contrari, resta sempre al servei d’una idea
literària, no pas per hipotecar-la sinó per
fer-la gran. ❋

Novel·la Toni Vall
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ensin en La plaça del Dia-
mant. A Manual de colombo-
fília, el primer dels nous con-

tes d’Escala d’incendis, l’alter ego de
Natàlia és un home que es refugia
com ella en un colomar. Hi ha també
un adroguer, Gràcia i una sud-ameri-
cana que es diu Cecília com la prota-
gonista d’El carrer de les Camèlies.
Manual de colombofília és la història
d’una rebel·lió: com la Natàlia de La
plaça del Diamant, el protagonista
perd la docilitat. Parra, però, és
menys subtil que Rodoreda, potser
perquè vivim en una època d’imme-
diateses. El conte avança a batzega-
des. La llengua és correcta, però
passada pel sedàs d’aquests temps
de TV3. Rodoreda no hauria escrit
mai: “propòsit manifest”, “ús de
raó”, “atenia a raons”... Encara que
generalment no grinyoli, fa l’efecte

P que li falta un últim sargit. Però
Parra té imaginació, Manual de
colombofília és un conte a part
–només he retrobat l’ombra de
Rodoreda en la rata del final de
Taller d’escriptura creativa.

A mi em sembla que Escala
d’incendis agradarà, és un bon
primer llibre. Tots els contes són
escrits en primera persona tret
de Reflexos en la navalla, Taller
d’escriptura creativa i Per Nadal,
cap nen sense família, els tres úl-
tims. El narrador va de cara a
barraca, encara que potser expli-
ca massa coses i no totes es jus-
tifiquen.

A Un gos en una banyera –un
dels que m’han agradat més,
juntament amb Números ver-
mells–, Cristina, la narradora,
prova inútilment d’entendre San-

ti, el seu home. Un gos en una ba-
nyera és un conte de perdedors,
d’accidents i de reaccions apas-
sionades, de fets que marquen i
que, generalment, no es diuen.
Cada personatge reacciona a
partir del que l’ha marcat, cap
d’ells no ho acaba de saber o
d’entendre mai tot.
Temps d’indefensió, de crisis i de
depressions, temps d’enterra-
ments, de separacions i també de
fills de puta com els narradors
protagonistes de Passeig diürn o
d’Un dia perfecte, dos personat-
ges que són molt semblants i que
són només el que tenen. També,
els seus cotxes. I, a vegades, com
passa al protagonista de Núme-
ros vermells, són el que fan creu-
re i només són alguna cosa men-
tre ho fan creure. ❋

Narrativa Xavier Cortadellas
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