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Per simplificar i
sense tenir en
compte totes les
possibilitats més
o menys experi-
mentals que per-
met el gènere,

podríem dir que una novel·la hau-
ria de tenir com a mínim aquests
ingredients bàsics: un personatge
central amb un conflicte per resol-
dre (sigui intern o extern), un nu-
cli fort de sentit a partir del qual es
desplega –o al voltant del qual es
construeix– tot l’entramat argu-
mental i, last but not least, un subs-
trat més o menys evident d’idees,
d’emocions i de dilemes que confi-
guri el paisatge filosòfic, emocio-
nal i moral de l’obra.

En altres paraules i per simpli-
ficar encara més: una novel·la ha

Divagacions en una
ciutat estrangera

d’oferir almenys la peripècia com-
partible d’un caràcter, la vivor per-
suasiva d’una història i la riquesa,
tan complexa i específica com si-
gui possible, d’un món particular.
Setembre a Perugia, de David
Nel·lo (Barcelona, 1959), no ho
ofereix. O només ho fa en certs
passatges i a mitges.

L’Hug és un traductor barcelo-
ní de mitjana edat que té l’encàr-
rec de traduir un llibre –Tempo di
uccidere, d’Ennio Flaiano– i que
decideix instal·lar-se una tempo-
rada a Perugia mentre fa la feina.
Tot i que com a estudiant univer-
sitari va viure un temps a la capital
de l’Úmbria, en principi res no jus-
tifica que hagi decidit de tornar-hi.
Només se’ns diu, sense entrar gai-
re en detalls, que a Barcelona hi té
la dona i els fills, i que un desassos-

Escrita cap al final del se-
gle II o a principis del
segle III dC, Dafnis i

Cloe, obra de l’enigmàtic
Longus, ens presenta dos na-
dons –nen i nena– trobats per
un cabrer i un pastor, respec-
tivament, a prop de Mitilene,
“una vila de Lesbos gran i be-
lla [...] dividida per canals per
on la mar flueix dolçament, i
ornada de ponts de pedra po-
lida i blanca”. Tot i que la se-
va bellesa no sembla “pas
rústica”, Dafnis i Cloe acaben
pasturant els ramats “l’un al
costat de l’altra”, i és la seva
bona entesa el que els va con-
duint cap a un sentiment que
desconeixen i que, a poc a poc
però de manera irreversible,
va enrarint la seva relació.

A Cloe, “l’angúnia li opri-
mia l’ànima, els ulls no l’obe-
ïen i moltes vegades repetia el
nom de Dafnis; no tastava res,
passava les nits sense dormir,
s’oblidava del seu ramat; ara
reia, ara plorava; s’adormia i,
tot seguit, es despertava amb
un sobresalt; la seva cara em-
pal·lidia i de seguida se li ence-
nia de rojor”. Després de re-
bre el primer petó de la noia,
Dafnis recorda que “els seus
llavis són més tendres que les
roses, la seva boca més dolça
que un raig de mel; però el seu
bes és més picant que el fibló
d’una abella”. Abans de poder
estar junts, la parella haurà de
passar per una sèrie de peri-
pècies que es llegeixen amb
voracitat i tendresa, els ma-
teixos adjectius amb què es
recorda el primer amor.✒
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La descoberta
de l’amor

sec no gaire terrible l’incomoda.
Molt inconcret i molt vaporós, es-
clar. Massa, segurament, per sos-
tenir tota la història i per evitar
que una sensació de gratuïtat im-
pregni tota la novel·la i s’apoderi
del lector.

Per si això fos poc, la vaguetat
del punt de partida argumental es
veu encara més accentuada pel re-
lat introspectiu, parsimoniós, des-
criptiu i detallista de la quotidiani-
tat de l’Hug, el qual es dedica, du-
rant la primera part de la novel·la,
a passejar per la ciutat, a observar-
ne els racons, a deixar-se emportar
pels records, a redescobrir els pla-
ers de la solitud, a reflexionar so-
bre tota mena de temes, a compa-
rar la Perugia d’ahir amb la d’avui,
i a sotmetre’s a un interrogatori
retòric en tota regla: per què ha tri-
at aquest bar i no aquell altre?, per
què sent el que sent?, etc. Inevita-
blement, s’hi troba a faltar una mi-
ca de nervi narratiu.

Pel que fa a l’argument, l’únic
agafador fort és l’amistat que l’Hug
lliga amb el Paolo, el seu company
de dispesa, el qual pateix una greu
malaltia que a penes li permet
mantenir-se dempeus. La seva re-
lació, còmplice, fraternal, és el mo-
tor de la segona part de la novel·la.
Irregular, aquesta segona part té
alguns episodis sobrers o fins i tot
cursis –les fantasies voladores que
experimenta Paolo–, i d’altres que
són prou notables, com aquells en
què el malalt s’esplaia parlant so-
bre la seva dolença sense floritures
poètiques, amb una gravetat dig-
níssima, que commou.

Més enllà d’una certa flonjor ge-
neral, que fa que tot resulti massa
estàtic i massa pla, cal dir que Da-
vid Nel·lo reprodueix amb eficàcia
la impressió que l’ambient cosmo-
polita i benestant de la ciutat cau-
sa en el protagonista. I que, tot al
llarg de l’obra, s’hi troben reflexi-
ons interessants, passatges de
qualitat i expressions ocurrents. I
que la prosa, tot i que de vegades és
innecessàriament poetitzant i re-
iterativa, en general flueix i es no-
ta força treballada.

Setembre a Perugia ha estat
guardonada amb el premi Roc Bo-
ronat 2011.✒
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La presència d’autors italians a
les llibreries segueix creixent a

partir de novel·les de tots els gèneres
i per a tota mena de lectors. Les estre-
lles es poden comptar, de Giulia Car-
casi, hauria de satisfer aquells que
busquen llegir històries d’amor. Am-
bientada en un institut, explica l’en-
caix possible entre una noia respon-
sable, l’Alice, i el company cocky de
classe, el Carlo. Una novel·la de des-
cobertes i de glorificació d’aquells
anys en què tot sembla per fer.
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Combatent aferrissat de la im-
postura científica i intel·lectual

i del sensacionalisme periodístic, el
filòsof Jacques Bouveresse (Épe-
noy, 1940) ha dedicat un dels seus
últims assaigs a Karl Kraus
(1874–1936), que fa més d’un segle
ja va carregar contra la llengua anes-
tèsica dels mitjans de comunicació i
la banalitat d’un món configurat no-
més a partir d’imatges. Amb aquest
títol potent i encertadíssim es dóna
a conèixer Ediciones del Subsuelo.
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Ernest Shackleton ha passat a la
història com un dels explora-

dors més importants i afortunats.
Fidel al lema familiar (“la resistèn-
cia ens farà vèncer”) fins a les últi-
mes conseqüències, Shackleton es
va proposar creuar a peu els més de
3.000 quilòmetres de l’Antàrtida,
però l’expedició va patir un gran
contratemps quan el vaixell es va
quedar atrapat entre plaques de glaç.
Lluís Prats ha novel·lat les gestes de
Shackleton. Se’n surt amb nota.
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