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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Uns veïns ben avinguts, tot i els secrets
ascuda a Madrid el 1968, Susana
Vallejo és una publicista amb una
novel·lista dins o, potser, és una no-

vel·lista que fa de publicista per guanyar-se
la vida; són ben pocs els que poden viure
només d’escriure novel·les. Vallejo fa més de
divuit anys que viu a Barcelona, però manté
una mirada distant i sana amb la ciutat, cosa
que li permet gaudir dels (molts) encants
que als de tota la vida ja ens resulten invisi-
bles i, també, ser crítica amb alguns dels
(molts) defectes de la ciutat.

Aquests dots d’observació li han permès
crear un assortiment de personatges molt
interessant per bastir Carrer Berlín, 109, una
novel·la d’intriga en què els veïns solitaris
d’una escala de l’Eixample van unint esfor-

N ços per ajudar-se els uns als altres. Vallejo
manté un bon equilibri entre el realisme i la
creativitat més lliure. Són personatges de
carn i ossos (tret d’un parell de fantasmes:
una vella i un gos) amb petits girs heroics o
poc previsibles.

Un policia madur que travessa una mena
de buit legal per culpa d’un accident que el
fa anar coix, investiga l’assassinat d’un com-
pany i va a parar a la comunitat de nou ve-
ïns: un jove colombià; una prostituta de lu-
xe; una parella de vells (ell amb Alzheimer);
una dona lluitadora i separada, que té una
filla universitària, un fill adolescent i con-
flictiu i un gos petaner; un oficinista melan-
còlic; i una anciana que podria fer de doble
de la mare de Norman Bates.

De mica en mica anirem coneixent els se-
crets que callen la majoria de veïns, i els
nous que es generen. El to d’humor negre,
de gent encantadora amb bones intencions
que, arribat el cas, pot ser dràstica i resoluti-
va, sobrevola la trama de dalt a baix.

L’estil de Vallejo (que té un bon currícu-
lum de títols i premis en el gènere fantàstic)
és més que correcte, pràctic però no mecà-
nic, amb imatges visuals ben travades aquí i
allà, evitant saturar el lector. El ritme és alt i
ben mantingut i l’alternança de veus (molt
bons, els diàlegs) i de trames funciona per-
fectament. La versemblança general té algu-
nes esquerdes lleus, sobretot en un final pot-
ser massa feliç i rodó. Una obra ben recoma-
nable que deixa un regust prou durador. ❋
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l poder de l’art ho redimeix
tot”, es va dir en el seu inte-
rior Paul Cézanne després

d’arribar a casa de nit i posar-se a pintar
la seva companya, Hortense, adormida
amb el seu nadó agafat al mugró. Un re-
trat convulsiu, fet amb tota la ràbia que
duia el damunt.

Cézanne tornava irritat d’una troba-
da amb el doctor Gachet i els artistes que
li donaven suport, Guillaumin i Camille
Pissarro. Com que ningú feia cas de l’art
dels tres pintors, el doctor Gachet els va
animar a cercar un emblema per identi-
ficar-los artísticament. Cézanne va dir
que el seu seria Un home penjat. D’a-
questa conversa, en va sorgir poc des-
prés el quadre La casa del penjat, una de
les seves obres més característiques.

És una pinzellada de la lluita incansa-
ble de tota la vida de Cézanne per revo-
lucionar l’art, un artista considerat per
Picasso “el pare de tots nosaltres”. Martí
Domínguez recull en aquesta novel·la,
amb el títol significatiu d’El fracassat, un
dels temps més intensos i convulsos del
pintor. No es pot oblidar que Cézanne
ha estat considerat l’inspirador de l’im-
pressionisme i el cubisme, però que va
viure i morir amb privacions i sense el
reconeixement dels crítics i acadèmics
de l’època.

Martí Domínguez narra bàsicament
les desventures dels tres primers anys que el
pintor va conviure amb Hortense i el fill de
tots dos sense estar casats. En plena ruptura
amb els seus pares, que volien que fos ban-
quer, va sobreviure en part gràcies al carnis-
ser del poble, a qui bescanviava menjar per
quadres, els únics que col·locava al mercat.
Va ser l’època de total incomprensió del seu
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art, malgrat els esforços per experimentar
noves tècniques amb el seu amic i protector
Pissarro, que l’allotjava en un poblet al costat
de París. També va tenir el suport de l’escrip-
tor Zola, que el va incloure a la llista dels pin-
tors que havien de renovar l’art, com ara Ma-
net, Monet i Degas, en contra dels academi-
cistes conservadors.

    Durant sis anys seguits, l’obra de
Cézanne va ser rebutjada al Saló de
París. Un fet que va motivar la creació
del Saló dels Rebutjats, amb les obres
dels artistes que no havien estat accep-
tades. La crítica va carregar contra to-
tes les pintures de Cézanne amb una
duresa extrema que va acabar d’ensor-
rar el pintor. L’artista es va veure obli-
gat a tornar a casa seva, la del pare ban-
quer, per demanar ajut per sobreviure
davant les privacions que passaven
Hortense i el seu fill. Un ajut que no
rebria si no acceptava deixar la pintura
i guanyar-se la vida a la banca.
    Un tret atractiu de tot el llibre és que
els apunts biogràfics sobre la vida de
Cézanne estan narrats amb tota mena
de detalls minuciosos que immergei-
xen el lector dins del temps i l’espai
dels artistes de l’època i el vigor inte-
rior del color i els sentiments que im-
pregnava l’art que començaven a
crear. Una narrativa ben tramada, una
descripció minuciosa del personatge i
l’engranatge amb el seu entorn, a més
d’una riquesa lèxica amb tots els co-
lors de la parla, desprenen un alè im-
pressionista adient al relat.
    Domínguez, escriptor i periodista
valencià, fa un altre pas en la seva dèria
d’explicar el rerefons del gran salt de la
cultura europea des de l’època de la

llum fins al segle passat, centrat bàsicament
en els creadors francesos. Amb Les confidèn-
cies del comte de Buffon va obrir un primer ca-
mí d’obra literària culta i erudita que va con-
tinuar amb El secret de Goethe i El retorn de
Voltaire. Aquest llibre sobre Cézanne el con-
solida com a escriptor de referència dins del
corpus literari català. ❋
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