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NOVEL·LA XAVIER COROMINA

ordi Solé (Sabadell, 1966) és un cas a
seguir. Només de novel·les, n’ha es-
crites, recentment, quatre: Barcelona

Far West (2010), Ciutat d’espies (2012),
Conspiració a Tàrraco (2014) i La nit de
Damballah (2015), sense comptar el pro-
ducte editorial d’èxit Cremeu Barcelona
(2015), del qual va ser l’autor amagat, ni
aquesta Operació Judes d’ara que ens per-
met posar al damunt de la taula el paper
del novel·lista professional, entenent-lo
com aquell que s’hi hauria de poder gua-
nyar ben bé la vida.

Escriure novel·les tot l’any no és pas a
l’abast de qualsevol escriptor. Hi ha d’ha-
ver molt d’ofici al darrere; i un grapat de
recursos tècnics per anar cosint la trama
faci fred, faci calor o el cap sigui a quarts
de quinze. A banda dels recursos funcio-
nals que el país malbarata, entre aquests, el

J Les novel·les
professionals
també valen
principal: el temps, que vol dir diners; és a
dir, un sou digne.

Solé, dels primers recursos, en té de so-
bres; els altres, ha d’esgarrapar-los amb la
dignitat d’aquell a qui l’època se li gira en
contra. I aquí deixin-me fer un excursus
per deixar dit, també, que si algun dia ens
podem alliberar del repartiment de la mi-

sèria haurem de parlar dels recursos litera-
ris funcionals de les universitats, dels càr-
recs públics, del mitjans de comunicació i
de les editorials llençats a la menjadora
dels animals domèstics de la glòria vana.

Fixin-se només –per tornar a tema–
que entre aquestes novel·les n’hi ha tres
com a mínim que construeixen uns perso-
natges i un paisatge que ja haurien de do-
nar per mantenir-se. La creació del perso-
natge Pol Vidal, cap de redacció del Diari
de Barcelona, i dels seus sequaços, i el pai-
satge de la Barcelona d’entre la fi de l’Expo-
sició Universal de 1888, el pistolerisme del
Foment del Treball i el final de la Guerra
Civil Espanyola, com a guies i escenari
d’intrigues policials i polítiques (entengui-
se també d’espies), ja tindria si més no un
nínxol de mercat lector suficient si fóssim,
posem pel cas, a França.

talker significa guia en rus i també
és el títol d’una fantàstica pel·lícula
d’un dels millors directors de cine-

ma de tota la història, Andrei Tarkovski. I
ara també és el pseudònim sota el qual
s’amaga un escriptor català (crec) que pu-
blica un excel·lent llibre africà: Motorsoul.
Les bondats o necessitats de cridar l’aten-
ció dels lectors a través del misteri de l’au-
toria les deuen saber el seu autor i la gent
de Raig Verd –per cert, primoroses i cui-
dades edicions, les que fan: és un goig pas-
sar pàgines i llegir-les.

La proposta de Motorsoul s’articula en
quatre parts independents que tenen lloc a
zones de l’Àfrica. Namíbia, el Congo, Ca-
samance i Uganda. Fent un clar homenat-
ge a la narració d’aventures però alhora
mirant de mostrar-nos la realitat africana
més enllà de les notícies apocalíptiques
dels telenotícies, com ara els nostres safa-
ris, el llibre funciona. Bàsicament perquè
el seu autor/a té una prosa directa i neta,
una manera eficaç d’explicar una història i
una certa ràbia continguda davant el mi-
rall eurocèntric, gosaria dir. No escatima
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NOVEL·LA CARLOS ZANÓN

Àfrica fora
de safari
informació ni eines d’artesà a l’hora de
construir personatges i estructures llibres-
ques, però tampoc amuntega dades i es-
quemes pamfletaris o new age. Són aven-
tures a l’Àfrica d’ara, no la que podria ser o
la que volem que sigui.

El llibre comença amb una persecució
pel desert. Uns paramilitars sud-africans
volen atrapar uns rebels namibis. Els per-
seguidors són un home i un xaval, un au-
xiliar negre. La persecució és de planteja-
ment interessant però el que capgira la
narració –i és la denúncia– és: què passa

amb els febles quan els vents de les guerres
canvien de sentit?

La segona història, al Congo, intro-
dueix temàtiques com ara la sida, la vio-
lència que es vol deixar enrere però que
sempre torna en societats sense estructu-
res legals i polítiques fermes. Té aroma de
western i és la més convencional. La terce-
ra, que passa a Casamance, és la millor de
totes: amb retard de bus i barreja de vio-
lència, llegendes, mort i vida, resignació i
esperança, amb una narrativitat circular
típicament Uganda-Ruanda, ens porta als
escenaris i el moment del genocidis de tut-
sis (prop d’un milió) amb un control de la
narració perfecte que et manté aferrat a les
pàgines.

En definitiva, una bona proposta, neces-
sària al taulell de novetats, que ens porta un
text que funciona com a lectura directa i fà-
cil però també, a un segon nivell, oferint in-
formació i denúncia. Ben parit i ben escrit,
que funciona millor quan l’amor pel gènere
d’aventures és matisat per una violència in-
justa, sense redempció ni Déu. Siguis qui
siguis, Stalker, gràcies. ❋

El desert de
Namíbia és l’espai
on comença
la novel·la del
misteriós autor
Stalker / ARXIU
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Stalker
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Jordi Solé és novel·lista / ANDREU PUIG

I si algun ventre agraït dels que deia o
algun malalt de l’autoodi nacional vol do-
nar l’excusa d’una qualitat que no estaria a
l’altura dels productes literaris dels veïns,
que faci el favor de treure’s la bena dels ulls,
la màscara de la pedanteria i el maquillatge
cosmopolita i llegeixi aquesta Operació Ju-
des, que el reconciliarà amb la literatura
professional i honesta, si és capaç de vèn-
cer els prejudicis i el provincianisme. Hi
trobarà ben combinats els recursos de les
novel·les de butxaca o de gènere. I deixin-
me fer un altre excursus petit per a la pos-
teritat dels estudis dels riscos amb què han
de bregar els comptables de les grans cor-
poracions editores. El paper de l’edició
compleix amb un escreix prescindible els
valors de llegir i llençar de les publicacions
barates, la tapa dura que la presenta incon-
gruentment amb pretensions d’edició de

OPERACIÓ JUDES
Jordi Solé
Editorial: Columna
Barcelona, 2016
Pàgines: 320
Preu: 18 euros

llibreria està enganxada a l’inrevés i moltes
de les conseqüències de la reducció de cos-
tos al departament lingüístic que s’intuei-
xen són, si més no, discutibles: els resultats
de les combinacions pronominals, per
exemple, no semblen pas respondre a cri-
teris gaire sibarites.

L’escriptor professional ha d’encarar-s’hi
amb la fe de l’artista en la pròpia obra, quan,
potser, la pretensió que té és la de l’artesà
que vol bastir unes novel·les ben distretes i
dignes. I educatives. L’ús completament le-
gítim, extraordinàriament rigorós i admi-
rablement còmplice que Solé fa dels perso-
natges i dels fets històrics dels dies previs de
la llegendària ofensiva de l’Ebre d’abans de
la fi estrictament bèl·lica de la Guerra Civil,
encimbellen amb tots els ets i uts aquesta
Operació Judes en la secció professional del
nostre cànon literari. ❋

NOVEL·LA / BIOGRAFIA D. SAM ABRAMS

l retorn dels Bassat representa la ca-
sella central del que serà, amb el
temps, un tríptic narratiu de la més

alta volada artística possible.  L’any 2014
Villatoro va publicar l’ala esquerra del seu
tríptic:  Un home que se’n va.  I haurem
d’esperar fins que ens arribi en el futur, no
gaire llunyà, espero, la casella dreta que
completarà aquesta insòlita opera mag-
na. Les tres obres plantegen en profunditat
les tres maneres possibles d’encarar el dra-
ma de l’existència humana:  l’escapada, el
retorn i el quietisme, respectivament.  

Les dues caselles laterals del tríptic tenen
un caràcter personal perquè s’ocupen de la
família paterna i materna (Villatoro i La-
molla), mentre el carrer central del tríptic
té com a base un potentíssim exercici d’al-
teritat en assumir la història d’un altre com
a pròpia, en aquest cas la història de Lluís
Bassat i Coen.

He seguit amb creixent interès i passió la
carrera literària de Villatoro des de fa més
de 40 anys i crec, sense por d’equivocar-me,
que és autor d’una de les obres més sòlides
del panorama de les lletres catalanes con-
temporànies. Amb cada nou llibre Villato-
ro no deixa de sorprendre’m i deixar-me
encara més admirat. Aquest cop, amb El re-
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Tot és
història

torn dels Bassat, Villatoro clarament s’ha
superat, cosa difícil perquè el seu llistó ar-
tístic estava col·locat molt alt. Estic plena-
ment convençut que és el llibre més feliç de
la seva carrera, el llibre que millor encarna
l’ideal literari i artístic al qual ha aspirat des
de sempre. El retorn dels Bassat és l’autore-
gal que l’autor s’ha fet per celebrar els 60
anys, que s’acosten.

El retorn dels Bassat és un llibre d’una in-
tel·ligència i una sensibilitat absolutament
superiors. Els lectors disfrutaran i s’educa-
ran amb aquesta obra. Disfrutaran amb la
barreja subtil de gèneres, des del llibre de
viatges fins al memorialisme (dietari, bio-
grafia), passant per la narrativa (saga fami-

liar), el periodisme (crònica, entrevista),
l’assaig i la voluntat fílmica. S’educaran so-
bre el sentit de la vida, sobre la història
d’Europa i del món al segle XX i sobre te-
mes vitals com ara la identitat, la memòria i
l’oblit, la consciència moral, l’alteritat, la fa-
mília, l’amor, la fidelitat, la llengua, la lite-
ratura, la justícia, la voluntat de viure, la su-
pervivència, per fer només un tast.

Si hi ha un llibre que mostra el poder re-
al de la literatura és aquest. Si hi ha un llibre
sobre el poder real de la condició humana
és aquest. Un veritable monument a la vida
i l’art que ens concerneix a tots perquè tots
som història, com ho són Vicenç Villatoro i
Lluís Bassat. ❋

Vicenç Villatoro i
Lluís Bassat
fa unes setmanes al
pati del CCCB
ANDREU PUIG

EL RETORN
DELS BASSAT
Vicenç Villatoro
Editorial: La Magrana
Barcelona, 2016
Pàgines: 592
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