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El nen del
jersei rosat

n Pep costava de reco-
nèixer: pelat al zero,
prim, amb cara de ma-

lalt, empassant-se les llàgrimes
darrere d’un somriure com el que
posa sempre que passa per casa
dels pares i els porta un sard per fer
a la brasa acabat de comprar al
mercat, però aquell dia el somriure
era forçat.” No crec que llegit aquí,
tret de context, faci el mateix efec-
te que assimilat en el fragor de la
lectura, però quan vaig llegir
aquest fragment –a la pàgina 48 de
Quan érem feliços, o sigui, poc des-
prés de començar– en què Rafel
Nadal relata l’estada del seu germà
Pep a la presó, vaig tenir la certesa
que tenia entre les mans una molt
bona novel·la.

Passat un primer tram en què
Nadal explica els avatars dels seus
avis en temps de guerra, i que re-
sulta un pèl acadèmic –anava a es-
criure desencisat– ben aviat la nar-
ració aixeca el vol, a poc a poc, gai-
rebé sense que t’adonis, per acabar
instal·lada en un relat apassionant
sobre la vida d’una família al llarg

“E de tres dècades. L’autor ens cap-
bussa en un text netament auto-
biogràfic però mai tenim la sensa-
ció d’estar llegint unes memòries
convencionals, sinó més aviat un
exercici de memòria vehiculat per
un text literari de primera divisió,
per una ficció narrativa sense ne-
cessitat d’etiquetes.

Dit d’una altra manera: la fabu-
lació argumental és inexistent –no
hi ha res que sigui inventat–, però
el text resultant no és una simple
acumulació, més o menys ben or-
denada i a benefici d’inventari, de
vivències autobiogràfiques, sinó un
treball novel·lístic amb profunda
vocació evocadora, tant o més que
la novel·la més imaginativa i /o es-
trictament ficcional que puguem
ara mencionar.

Paisatges físics i emocionals
Nadal recorre els paisatges físics i
emocionals més rellevants de la se-
va infància i joventut i ho fa amb
un particular gust per la descripció
del detall, de les sensacions que van
quedar per sempre enganxades als

ulls, al tacte i a la pituïtària d’un
nen amb un sobrehumà sentit de
l’observació. Així, el llibre és un vir-
tuós quadre sensitiu de colors i
olors, de descripcions de flors,
fruits, viandes, àpats, viatges, es-
tius, festes i tradicions clavades per
sempre més a la seva memòria. Pe-
rò és molt més que això, és la cròni-
ca d’una família, una de les més im-
portants de Girona, a través dels
ulls d’un testimoni privilegiat, que
se l’estima i que vol donar-ne fe
sense carrincloneries ni un instint
de biògraf convencional.

Mereix destacar-se l’al·lucinant
riquesa semàntica que envaeix el
fluir dels capítols. La nomenclatura
botànica, pastissera, marinera,
fructícola, etcètera, et deixa una
plaent –i planiana– sensació de
benestar. Però, és clar, Quan érem
feliços és també un llibre sobre una
província, Girona, que l’autor co-
neix com el palmell de la seva mà i
ressegueix amb una minuciositat
quasi puntillista, detenint-se en es-
pais i geografies que ja no hi són o
que ara signifiquen altres coses: de 

La Bíblia en una faula
n uns moments, els actuals,
en què els extremistes es to-
quen –preferiblement ar-

mats– i en què el concepte de l’Im-
peri de la Raó es pot confondre fàcil-
ment amb el títol de qualsevol dels
nou episodis de la saga de la Guerra
de les Galàxies, posar-se a parlar –a
escriure– de Jesucrist, de la gènesi
de l’Església catolicoromana i del
pes de la veritat en la història té un
què de romàntic, un altre d’agosarat
i, potser, un altre d’ingenu. Un fet
aplaudible, en qualsevol cas, perquè,
en fer-ho, es parla de la base moral
de la societat occidental i d’algunes
de les seves –moltes– xacres.

Philip Pullman ha dut a terme una
reescriptura parcial de la Bíblia que
afecta els passatges relatius a la vida
del personatge de Jesucrist, que ell
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Narrativa Òscar Montferrer

desdibuixa en duplicar-lo. Els prota-
gonistes de Jesús el bon home i Crist
el trampós són dos germans, efecti-
vament fills nominals de Josep i de
Maria, tot i que la dona queda pre-
nyada per designi diví i no pas per les
aportacions seminals del seu espòs.
Un cop nats, Jesús i Crist creixen i es
relacionen amb Déu i amb la religió
cadascú en moments i en maneres
diferents. El final de tots dos, segons
Pullman, no és el que es va consig-
nar en el Llibre Sagrat, però això té
poca importància perquè, en cap
moment, es fa creure al lector que el
que té a les mans no és cap altra co-
sa que una faula –farcida amb càrre-
gues de profunditat, això sí.

El text se sotmet a les formalitats
dels contes per a infants, de les ron-
dalles, la qual cosa demostra la com-

petència narrativa de l’autor: engali-
par la canalla amb històries escrites
no és gens fàcil i aconseguir atraure
els adults amb un format que no els
pertoca –segons les convencions–
no està a l’abast de tots els autors.
Amb aquesta manera d’explicar,
Pullman es pot permetre el luxe de
clavar patacades conceptuals entre-
mig de dos paràgrafs –o de dues fra-
ses– aparentment intranscendents. I
ho fa amb ganes: la seva història de
Jesús i de Crist transita camins co-
neguts –els passatges més relle-
vants que protagonitza el fill de Déu
a la Bíblia– però inclou les reflexions
que l’autor hi insereix a través de la
fiblada. Són pocs els trams en què el
lector por endevinar que Pullman
s’hi ha deixat anar –tot mantenint el
to formal general de l’obra.

A Jesús el bon home i Crist el
trampós, Pullman no diu res que no
se sàpiga: la mesquinesa que amara
els instints de l’espècie humana ja la
van descriure els grecs –què no van
descriure els grecs, de fet?–. El que
pot resultar sorprenent és que ho fa-
ci amb maneres tranquil·les, sense
dramatismes ni èmfasis innecessa-
ris, gairebé amb clarividència. L’au-
tor, però, no és una au de primera
volada i, per això, és capaç de posar
més elements en el grup amb què fa
malabarismes humanistes.

Necessitats de l’Església
Així, com que estableix clar que una
societat manté el tarannà predomi-
nant entre els individus que la for-
men, trasllada sense esforç –de fet,
fa que sigui el lector el que faci la
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na frase que repetia sempre la mare de Ma
Barbal quan sortia en defensa d’un anim
era: “Té més coneixement que les persone

Un pensament que l’escriptora explica com a pres
tació dels vuit contes aplegats en el llibre Cada
penso en tu, que acaba de treure Columna.

És un llibre de sentiments. La seva autora, nascu
en una ciutat a tocar de la muntanya, des de petita
conviure amb els animals domèstics, i també amb
salvatges, amb total harmonia. En traslladar-se a v
re al medi urbà ha comprovat com els animals 
companyia han estat terapèutics i afectius per a
formació dels seus fills i enriquidors per a la seva v
personal. I ha optat per contar a viva veu el record
les experiències viscudes.

El resultat és un aplec de contes menor d’exten
però d’una riquesa emotiva i humana profunda
mateix títol del conte, i que també encapçala el llib
s’inicia amb l’enterrament del gat que va acompan
molts anys la seva família. Un humaníssim record 
la pèrdua d’un animal molt estimat. És el preludi d
altres contes expressats tots des de diferents pu
de vista, però amb els mateixos sentiments. Així e
trobem un gos que explica com veu els humans q
l’envolten i la història del gat perdut que troba caliu
l’acolliment d’un vagabund. Altres històries d’anim
aplegades en el llibre deixen en evidència certes a
tuds humanes prou inhumanes, com l’incendi q
mig socarrima un esquirol en un bosc encara verg

Lògicament, Maria Barbal, que ens va delec
amb la seva primera novel·la, Pedra de tartera, de
la seva petjada narrativa en un llibre sorgit de l’obs
vació i els sentiments vers els animals. No és un t
ball fet a corre-cuita, sinó que parteix de la conviv
cia i l’observació de molts anys. Un llibre fruit d’u
contemplació plaent, prou temps de reflexió i any
anys d’escriptura lenta i reescriptu-
ra. Cal remarcar que cinc
d’aquests contes ja els va
aplegar l’autora en un lli-
bre del 1988 i els ha revi-
sat amb cura per a aques-
ta edició.

Un treball tan laboriós
genera una prosa enriqui-
dora en l’explicació de pe-
tits detalls i reaccions,
amb un llenguatge adient i
amb tots els colors litera-
ris per expressar els senti-
ments i les emocions sor-
gits de la convivència vol-
guda i intensa amb els
animals que estimes i t’es-
timen.

Un bon llibre de com-
panyia per als que no po-
den o no volen conviure
amb animals de compa-
nyia. ❋

U
Jordi Capdevila

La humanitat
dels animals
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la capital a la Fosca, del Collell a Ai-
guaviva. Tampoc frena certes pinze-
llades nostàlgiques, alguns records
amargs –la mort d’un dels seus ger-
mans– i apunts sentimentals que
afegeixen sal i pebre a la lectura.

Sense introspecció forçada
El ritme, a més a més, és alt, benefi-
ciat per la successió de capítols
curts i concisos, sense parafernà-
lies digressives ni intents d’intros-
pecció psicològica o catarsi perso-
nal, una temptació llaminera per a
segons qui que intenta explicar-nos
la seva vida. Nadal no ens clava cap
llauna a mode de teràpia íntima en-
coberta, sinó que ens fa gaudir du-
rant una mica més de 400 pàgines, i
fins i tot ens emociona amb perles
discretes com la que encapçala
aquest comentari.

P.D.: I després hi ha la portada, és
clar, una vella foto en blanc i negre
que m’ha captivat. Hi ha uns nens
jugant a l’era d’un mas i un d’ells du
el jersei acolorit de rosat. Un detall
spielbergià que m’havia passat per
alt i que vaig celebrar doblement. ❋

Rafel Nadal, en el moment de rebre
el guardó que l’acredita com a
premi Josep Pla del 2012
JUANMA RAMOS

mudança– els defectes –les carac-
terístiques, si és que no hi ha d’haver
prejudicis– d’una persona determi-
nada a l’entitat superior de què for-
ma part. Per això les maneres de fer
d’un dels germans de Pullman en-
caixen amb les necessitat d’una Es-
glésia que neix i comença a créixer
amb una visió de la història determi-
nada per les seves necessitats ope-
ratives en àrees com ara la captació i
el manteniment de fidels.

L’anàlisi de Pullman, tendra, nota-
blement desapassionada i potser
misericordiosa, admet encara més
extrapolacions: l’Església, com a en-
titat organitzada, no és gaire diferent
de qualsevol altre ens de caracterís-
tiques similars. La necessitat de néi-
xer, créixer, aconseguir poder i per-
petuar-se emparenta el que depèn

del Vaticà amb qualsevol altra religió
organitzada del món i, també, amb
qualsevol estructura associativa de
tipus piramidal, com ara un partit
polític o un sindicat.

Si a això s’hi afegeix el valor de la
reflexió sobre el valor de la història
–el que se suposa que ha estat– i
sobre la veritat –el que ha estat però
no necessàriament cal que se sàpi-
ga–, la idea general que exposa Pull-
man és que hi ha societats que són
capaces de fer-se trampes jugant al
solitari i de fer-ho amb satisfacció
perquè els objectius justifiquen els
mitjans amb què s’assoleixen.

L’autor de Jesús el bon home i
Crist el trampós té la sort que el Vati-
cà ja no és el que havia estat, si més
no, portes enfora. Per això, el que
escriu Pullman no fa fressa –tot i

que, com a escriptor, potser lamenta
la pèrdua de publicitat gratuïta–. Pa-
radoxalment, la seva obra té molt
més potencial destructiu –destructiu
s’empra com a qualificatiu circums-
tancial– que no pas la titada d’El Co-
di Da Vinci, que va fer voleiar tantes
sotanes atabalades... Signes dels
temps, per descomptat.

L’escriptor britànic es mostra va-
lent a l’hora de tractar uns afers que,
en l’era de les pantalles omnipre-
sents, tenen poc potencial, a priori.
Jesús el bon home i Crist el trampós
no és un llibre que s’hagi de llegir
amb rapidesa. I no sembla que sigui
carn de canó apta per a ser elevada
als altars de Hollywood. Per això és
esperançador que hagi tingut una
més que bona sortida comercial a la
Gran Bretanya. ❋
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