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a néixer a Pujarnol, un veïnat a només
quatre quilòmetres de Banyoles en-
clotat al mig del bosc, en un mas cone-

gut com can Sutirà que pertany a una finca do-
cumentada des del segle XIII. És un lloc mag-
nífic, encerclat per un silenci esbalaïdor i una
olor reconfortant d’escorça molla i molsa. Fa
poc, van decidir pintar de blanc el sostre del
menjador de la planta de dalt, i no sap per què
el nou color ha atret una invasió de mosques.
“És realment fastigós”, diu dirigint una mirada
d’autèntic menyspreu a terra, on n’hi ha pel
cap baix mig centenar de mortes, fulminades
per algun eficient insecticida. És de les poques
vegades que Miquel Duran Frigola (Pujarnol,
1985) sembla sortit del seu llibre, Més o menys
jo, on el narrador assegura que mai no s’escapa
d’una fantasia “fins que no hi surt un animal
invertebrat” i on també passen coses molt es-
tranyes dins una quotidianitat espantosa, com
ara que la pluja sigui circular i faci caure sem-
pre les mateixes fulles dels arbres, que una no-
ia tingui la personalitat a fora i l’aparença a
dins, que la mare hagi estat vista travessant
una paret, o que el cunyat paleta, quan riu, es-
tossegui calç i et deixi els cabells molt aspres.

Més o menys jo va ser finalista del premi Joa-
quim Ruyra de narrativa juvenil i l’ha publicat
una editorial especialitzada en el ram com La
Galera, encara que adscrita a una col·lecció
d’aquelles que en diuen crossover, per no es-
tampar-hi el segell de “no sabem on ficar-la”.
Per fora, doncs, semblaria una novel·la per a
adolescents, amb un aspecte equívoc de ma-
nual d’autoajuda. Per dins, en canvi, és una ex-
travagància fenomenal: la conversió d’un petit
drama familiar quasi anodí en un artefacte
meravellós, d’una rara poesia, equilibrada i
gens implorant, que tot i firmar un nouvingut
ha acabat fent-se un lloc en la llista dels cinc lli-
bres més venuts abans d’acabar l’any. “Deu ha-
ver-hi molt poca gent que llegeixi, perquè jo
no tinc tants amics”, comenta aparentment
sense ironia quan s’assabenta de l’excel·lent
resposta del seu debut literari. Alguns hi han
vist traces de realisme màgic; d’altres, un pòsit
enigmàtic que l’emparentaria tant amb Kafka
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El bioquímic banyolí Miquel Duran fascina amb ‘Més o
menys jo’, la seva primera novel·la, que dinamita els
fonaments de la quotidianitat amb una rara imaginació

Quan jo era
un altre

com amb El petit príncep, uns quants més asse-
nyalen els deutes contrets amb la cosa al·luci-
nant d’un determinat surrealisme, entre Sal-
vador Dalí i el polonès Bruno Schulz. Als
agraïments, Miquel Duran revela afinitats
amb García Márquez i Juan José Millás, sobre-
tot, i també amb António Lobo Antunes,
Douglas Adams, Miguel Noguera, Georges
Perec, i encara hi afegiria Quim Monzó, Ray-
mond Carver o Philip Roth; “de clàssics, pocs,
la veritat”. Pel que fa a les influències que li ha
atribuït la crítica, en pren nota, amb una mo-
dèstia gens impostada: “No em considero pas
gaire bon lector, almenys segons amb qui em
compari, però determinats llibres em fascinen
i em fan venir moltes ganes d’escriure”. Qual-
sevol diria que ens trobem davant un d’aquells
grafòmans secrets que menen una doble vida,
però la veritat és que Miquel Duran, abans
d’ara, no havia escrit més que alguna carta
d’amor i unes quantes notes de viatge per al
seu bloc, per simple afició, encara que molt re-
lativa, perquè assegura que pateix horrors
quan s’hi posa.

Escriure per repartir tensions
Llicenciat en química i a punt d’enllestir el
doctorat en biomedicina, confessa que va en-
dinsar-se en la literatura per fer front a un
mal pitjor: “Quan vaig començar el doctorat,
em va fer por capficar-m’hi massa, perquè
sóc molt obsessiu en tot allò que faig, i el lli-
bre em va servir per repartir tensions”. Du-
rant tres anys, doncs, va alternar la feina a
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelo-
na, on estudia els efectes secundaris dels fàr-
macs segons càlculs moleculars, amb uns
cursos d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès. “Jo
tenia frases, com sempre escrites a mà, per
poder-hi fer al costat dibuixets, i muntar la
història em feia molta mandra. Al final, però,
vaig aconseguir entregar un guió d’a penes
una pàgina, però tinc la sensació que la nar-
ració no és fluïda, que s’hi nota l’esforç.” En
realitat, un dels grans mèrits del seu llibre és
que no s’hi endevina cap rastre de dificultat,
per més que a l’autor li hagi exigit un pati-

ment que porta imprès en cada gest: “Quan
escric, em sento incòmode a qualsevol lloc,
no paro de canviar d’habitació, em vaig a dut-
xar quatre o cinc vegades, de nervis, o de no
suportar-me. Em vaig arribar a tancar en un
hostal de Montgrony, i va ser molt estressant.
No sé com s’ho fan els escriptors de veritat. És
clar que m’agradaria ser brillant, però no és el
cas. He de reescriure molt. Cada capítol l’he
revisat potser vint vegades. Molts me’ls sé de
memòria, els podria recitar com el vers de
Nadal”.

Bona part d’aquesta exigència (“hi ha una
altra manera de fer les coses?”) l’ha dirigida a
neutralitzar la bellesa de les seves pròpies
imatges, coses com ara que “a la cuina de ca-
sa, amb els ganivets endreçats punta avall,
s’hi conté molt bé la covardia”, o que “la petja-
da d’un peu no dura més d’un minut a la ges-
pa”, o que “hi ha un principi de la natura que
penalitza les superfícies”, o que l’amic Pol, ca-
paç d’encertar un comentari a cent metres de
distància, està molt preocupat per “com es
conjugarien els verbs després d’un viatge en
el temps”: “Em molestaria molt que la gent es
pensés que he pretès mostrar-me a mi mateix
o alliçonar sobre res. Ja sé que queda millor
dir que és una història que m’ha sortit de

Miquel Duran té 29
anys. treballa a
l’Institut de Recerca
Biomèdica de
Barcelona i viu al mas
familiar de Pujarnol.
‘Més o menys jo’ ha
estat traduïda també
al castellà i l’anglès./
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dins, que ‘m’he escrit al damunt’, com diria
Jaume Cabré, però la veritat és que me n’he
allunyat tant com he pogut. El narrador és
un personatge que no té cap voluntat d’ex-
plicar res; el lector de fet s’adona abans que
ell que hi ha una història al darrere. Per ai-
xò mateix la veu no podia tenir tampoc
cap voluntat poètica o lírica. El que és bo-
nic són les coses que li passen, no les frases
que fa servir per explicar-les. Així que ha-
via d’aconseguir que les metàfores passes-
sin a fora i no dins del seu cap. La imatge de
la noia invertida és una estratègia contra la
idealització de l’amor. Passa el mateix amb
el pare: com representar un home que hi és
i no hi és? Ja està: el deixo a mitges, li tallo
una cama.” L’ambientació a Pujarnol i als
entorns de Banyoles, el paisatge que co-
neix millor, respon també a una tàctica
funcional: “Jo no sóc gens localista, ni
m’agraden les tradicions. Però tinc por al
ridícul i sóc incapaç d’inventar-me un
món i fer que sigui coherent”. No descarta
afrontar-se a un segon llibre, però el seu
projecte més immediat, tan bon punt aca-
bi el doctorat al maig, és anar-se’n a treba-
llar a l’Àfrica: “No crec que pari gaire quiet
en els pròxims deu anys”. ❋

MÚSICA XAVIER CASTILLÓN

ltimament tots els festivals són in-
ternacionals. Tots? No, n’hi ha un
que discrepa: és el nou festival no

internacional de música i altres arts Neu!,
que tindrà lloc aquest dissabte a la sala de
concerts La Mirona de Salt (18 h, 8 i 10 eu-
ros), ideat i dirigit pel músic gironí Xebi
Salvatella, que proposa vuit hores de músi-
ca en viu, combinada amb arts plàstiques i
un ambient d’autèntic festival d’estiu a
l’hivern, amb els menjars de la Caravana
Bistrot, el mercat de roba de Flamingos
Vintage i la parada de vinils de Moby Disk.

Aquest festival, que homenatja amb el
seu nom l’històric grup germànic de rock
experimental Neu! –que vol diu nou! en
alemany i també és un concepte molt hi-
vernal... en català–, mostrarà en el seu
apartat musical alguns dels millors grups
que funcionen actualment a les comar-
ques gironines, amb alguna presència ex-
terna igualment notable. Hi actuaran, per
exemple, Xebi SF i els Galls d’Indie, la ban-
da de Salvatella, l’exlíder de Sàvats que ha
debutat en solitari amb Duermevela, un
disc que l’ha situat entre les grans prome-
ses estatals del 2014, segons la revista Ro-
lling Stone. Xebi Salvatella va gravar Duer-
mevela durant un viatge en furgoneta a
través de la península, amb convidats com
ara Paco Loco, Joan Colomo, Tom Hagan i
Esteban Perles (Bigott), però aquest dis-
sabte el presentarà en directe amb el su-
port dels seus còmplices habituals, els
Galls d’Indie, una gran banda formada per
Adrià Bauzó (baix, flauta, saxòfon, glock),
Albert Dondarza (violí, teclats, percus-
sions), Lluís Costa (guitarra i veus) i Quim
Sitjes (bateria i percussions).

Ú

El festival no internacional
El cartell del Neu! inclourà també els

baix-empordanesos 13th Magic Skull, que
després del seu apoteòsic Sungazing in Ra-
pa Nui es prepara aquest any per encarar
noves onades internacionals amb el seu di-
nàmic surf-rock instrumental. I tampoc no
faltarà a la cita Tom Hagan, amb els seus
Sweet Lies, que tancarà amb aquest con-
cert el cicle vital de la trilogia Carlitos,
abans d’entrar a gravar el seu quart disc.
També té mentalitat de cantautor amb
banda l’olotí Xevi Pigem, que presentarà
amb els seus companys de La Casa en Lla-
mas –inclòs Carles Tom Hagan Vidal– un
nou disc titulat De desnudos y desconoci-
dos, produït per Dalmau Boada (Esperit!).

L’aportació més ballable del Neu! anirà a
càrrec de la banda de punk-funk-disco The
Handclappers, quintet que inclou a les se-
ves files diversos excomponents dels me-
morables Without i Miau Miau, on van
coincidir amb el sempre inquiet Carlitos
Hagan. El seu vocalista és Daniel Gon,
discjòquei de llarga trajectòria (Karma)
que també punxarà al Neu!

El duet Véase pág. 57, que aportarà al
festival la seva cançó d’autor amb bones
dosis d’humor surrealista i robotitzat, i el
grup barceloní Ljubliana & The Seawolf,
amb el seu folk volcànic, completen el car-
tell sonor del Neu! A més, un dels trets di-
ferencials del festival és l’aposta per les arts
plàstiques: a través d’exposicions, docu-
mentals i projeccions es podrà degustar
l’obra d’artistes com ara Xevi Vilaró, Nir-
vana Jiménez, Ilichone i, com a últimes in-
corporacions, AR Il·lustracions i pintures i
AlCon Hector. Neu!, una autèntica festa
multidisciplinària amb regust berlinès. ❋

13th Magic Skull
aportarà al Neu! el
seu surf-rock
instrumental. ARXIU

Neu!
En una recent
visita a Berlín,
Xebi Salvatella va
quedar enlluernat
amb la intensa
vida cultural de la
capital alemanya i
amb les seves
festes on es
barregen tot tipus
de disciplines
artístiques. “Amb
el Neu! volem
transformar la
Mirona, sota
aquesta influència
berlinesa”, diu.




