
30
2 0 . 0 8 . 2 0 1 7

Ll
ib
re
s

s possible l’amistat entre un ho-
me i una dona?”, és la sorprenent
pregunta del subtítol de la porta-

da de la novel·la de Bosch. No importa
que el cos tipogràfic sigui diminut. Aques-
ta frase ha d’impactar més que el mateix
nom de l’autor, que, actualment, sempre
disposa d’un cos més gran que el títol. Ja
se sap que ara un escriptor conegut i po-
pular té més atractiu que qualsevol títol
atrevit, però ningú no s’havia fixat en la
potència que pot tenir la lletra menuda.

Aquesta incògnita plana de principi a fi
en una novel·la que es desenvolupa en tres
fases temporals de la vida dels dos prota-
gonistes. Un relat incisiu, sense conces-
sions, ens endinsa d’entrada en el 1983,
quan s’estrenen a la Universitat de Bella-
terra dos estudiants que no tenen res en
comú. El Kim, fill de l’empresari milionari
propietari de l’hotel més emblemàtic de
Barcelona, col·leccionista de cotxes de lu-
xe i seductor impulsiu, coincideix a la fa-
cultat amb la Laura, de Banyoles, vitalista,
idealista, d’arrels modestes i allunyada de
la fanfarroneria del seu company. Però els
dos han de fer un treball conjunt sobre
Frankenstein que inicia una relació
d’amistat profunda, on els uneix la volun-
tat compartida i soterrada de fugir de les
relacions sexuals per fer-la més sentida.

Tots dos viuran el seu pas a la vida
adulta en una societat rupturista, filla del
Maig del 68, amb la bandera de la llibertat
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en tots els àmbits i amb ganes de trencar
l’encotillament vivencial en un ambient
alegre i provocatiu. Participaran en con-
certs de protesta i manifestacions univer-
sitàries. I viuran trobades festives que de-
generen en orgies sexuals. Una fugida col-
lectiva a Mallorca amb altres companys de
carrera marca el límit.

Però els dos gaudiran també de l’apre-
nentatge comú del treball universitari in-
vestigant els sentiments del primer robot
universal. Maduren progressivament amb
els poetes de moda, la música més trenca-
dora i moltes trobades amicals. Una amis-
tat profunda amb l’únic límit de deixar el
sexe de banda, malgrat que la meitat de les
converses que tenen arriben a un bon grau

d’erotisme amb engrunes de
pornografia, en alguns casos.
Cadascú té la pròpia vida se-
xual. I el Kim, a l’altura dels co-
txes de luxe que llueix.
L’amistat és manté en la llunya-
nia amb el canvi de segle, amb la
Laura a Londres convivint pri-
mer amb un músic de fama fent
gires amb autocaravana. Des-
prés s’enamora del professor
Clemence, 30 anys més gran
que ella, que la captiva intel·lec-
tualment. Una trobada per una
tragèdia familiar allunya la Lau-
ra encara més i va a fer vida aca-
dèmica a Austràlia. El Kim, com
sempre, compleix amb el seu rol
de bon burgès: es casa quan to-
ca, amb glamur, té dos fills i
continua gaudint del luxe. Una
festa d’aniversari del Kim, en
plena maduresa i ja separat, tor-
na a posar-lo en contacte amb la
Laura. El lector topa un cop més
amb el dilema de la relació entre
l’amistat i el sexe, quan “ja no hi
ha res a perdre en les relacions”.
    Un relat ben estructurat, de
lectura ràpida amb deixos tea-

trals, amb més diàleg que descripció i can-
vis de ritme, lleus però constants, que en-
gresquen el lector a aclarir d’una vegada la
pregunta amb lletra petita de la portada. I
amb un llenguatge acurat però simple, ex-
cessivament planer. I tot, en l’escenari
d’una Barcelona que es presenta al món
amb un hotel de cinc estrelles i amb una
empresa sense escletxes i integradora, en-
voltada d’un patrimoni històric emblemà-
tic, a més d’una ciutadania culta i ben in-
tegrada en el món global que ens ha tocat
viure. I uns personatges on encara els sen-
tits i els sentiments s’imposen sobre les
ànimes d’acer de tants Frankensteins en-
cara humans. Una La ciutat dels prodigis,
no tan prodigiosa. ❋
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scriu tantes vegades que ha fracassat
i que ningú no li fa cas ni com a es-
criptor ni com a pintor, que hi ha el

perill que pensem que Tempus fugit sigui un
exercici de nostàlgia que no val la pena lle-
gir. Vaig comprar-lo perquè vaig veure que
Joaquim Pijoan hi recordava una Vall d’Aro
que ja no existeix, just abans de l’arribada
del turisme. Convençut com està que “la
nostra època no pot produir cap Proust”,
llegint com ha llegit Pla, Pijoan té com a
model Marcel Pagnol. “Mai no he confluït
amb la cresta de l’onada del meu temps.
Sempre he anat à rebours.”

A Tempus fugit no sorprèn que Pijoan
parli també d’ell, sorprèn que ho faci amb
una falta d’ego que, si l’allunya de la seva ge-
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neració, el separa anys llum de la majoria
dels que són més joves. Pintor com és, no
costa gaire adonar-se que molts dels capí-
tols són una escena, no pas només un qua-
dre costumista o un fresc, com diu ell, sinó
tot el moviment que hauria captat una cà-
mera. Tempus fugit és també un llibre col-
lectiu. Coral. Cada capítol comença amb un
recull de notícies dels diaris que col·leccio-
nava Serafí lo Tortosí. M’imagino que Pi-
joan pensa que farien la funció de marc. Pel
meu gust, tanta notícia embafa una mica.

Incapaç, com diu, d’escriure una novel·la,
Pijoan prova d’acostar-se a aquest gènere li-
terari servint-se de la seva memòria, fluc-
tuant entre dos personatges que parlen
d’ells i del que fan i diuen molta altra gent
de la Vall d’Aro. Un dietari d’una època.

Un d’aquests personatges és ell mateix.
L’hereu Romanyà, si ho voleu, amb les seves
incursions al Joaquim Pijoan d’avui dia,
amb l’esquizofrènia crònica que van detec-
tar-li als 27 anys i, com més capítols anem
avançant, amb més reflexions sobre la nos-
tra època i sobre la seva necessitat de fugir
del seu món.

L’altre personatge és Serafí lo Tortosí, un
dels molts paios populars d’una Vall d’Aro
que ja és a l’altre costat del mur. Malgrat




