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Segons es pot
llegir a la sola-
pa del llibre,
Wright treba-
lla de psicòleg
i de terapeuta
familiar.Ésevi-

dent que la seva experiència pro-
fessional li ha servit com a font
d’on extreure les matèries pri-
meres amb què ha confegit el seu
debut novel·lístic.

Morir a l’estiu transcorre en
un entorn de famílies conflicti-
ves i desestructurades i està pro-
tagonitzada per un parell d’ado-
lescents vulnerables i endurits
(el Jim Beaudry, o Galeta, i la Lee
Ann), que han d’entrar en l’edat
adulta havent de carregar el pes
terrible de tota mena de traumes
infantils. Resumit així, pot fer la
impressió que estem davant de la
típica història truculenta i sen-
sacionalista que solen oferir els
telefilms més infectes. No és el
cas, tot i que l’argument i el ca-
ràcter dels personatges estan
muntats al voltant de tota mena
de fets escabrosos: suïcidis, ca-
sos de violència de gènere, abu-
sos sexuals i maltractaments fí-
sics contra menors, drogoaddic-
cions diverses, alcoholismes pa-
tològics i, fins i tot, un seguit de
violacions i assassinats.Tanma-
teix, el bon ofici de l’autor acon-
segueix que la història no dege-
neri mai cap al pur melodrama.
Vull dir que el que ens explica
ens resulta impactant però no
efectista, brutal però no sòrdid, i
que la duresa i la crueltat que
inunden molts passatges del re-
lat sovint són contrarestades per
un sentit de l’humor àcid i per
una impagable tendresa. Espan-
tós, sí, però humaníssim.

Ambientada en una de les zo-
nes més poc afortunades de la Da-
llas de la dècada dels setanta, la
novel·la es mou en tot moment
dins els paràmetres del realisme,
però de tant en tant flirteja amb
altres gèneres: el policíac, el ro-
màntic, el d’aventures, el gòtic i el
de terror. Aquesta varietat de gè-
neres –i, també, de personatges–
la fa més entretinguda, però tam-
bé més dispersa, com si li faltés
una cohesió de fons. No és un de-
fecte greu: la veu noble, innocent,
ferida i desesperançada del Gale-
ta –el narrador de la història– fa
que tot acabi encaixant. Morir a
l’estiu és una novel·la intensa, in-
quietant i ben feta, que expressa
amb autenticitat tots els clarobs-
curs de l’adolescència.✒

Hi ha tot de teori-
es que expliquen
com s’han teixit
els lligams del pe-
culiar fenomen
que anomenem
nació. De vegades

les idees es transformen en una apli-
cació tan útil com els trens d’alta ve-
locitat, que permeten viatjar còmo-
dament, llegir un llibre o observar
com el paisatge va quedant enrere.

Vaig obrir la novel·la Dependent
ben plantat per a hereu sobiranista,
de Daniel O’Hara, només sortir
d’Atocha. Em va sobtar que el tren
pari a Guadalajara perquè els seus
habitants no s’hagin de desplaçar
fins a la capital. I vaig tancar el llibre
tot arribant al Camp de Tarragona.

‘Homo homini lupus’
La ubicació d’aquesta estació força
milers d’usuaris un dia i un altre a
anar literalment fins al mig del no
res per atrapar el tren bala que en
aquests indrets ignora la presència
de qualsevol assentament humà
previ. Valls, Tarragona i Reus un dia
ja quallaran en una nova megàpolis,
perquè si les idees es desenvolupen
amb previsió, aquest n’és el resultat.
L’alegria perquè en un dia de tem-
pesta no he hagut de pujar en cap
avió, però, és la part fàcil d’aquest
assumpte.

La consciència nacional catalana
Si explico tot això és perquè Daniel
O’Hara proposa una teoria sobre la
formació de la consciència nacional
catalana que, evidentment, no

compta amb les facilitats que aca-
bo de descriure. El mateix dia tam-
bé he deambulat per un dels museus
madrilenys i he tingut l’ocasió de re-
frescar la lliçó sobre la influència de
l’art en la idea nacional. És impossi-
ble no pensar-hi davant les miniatu-
res holandeses que retraten tot de
feines quotidianes i de petites ale-
gries. L’art, sempre tan distant i tan
llunyà, de cop va esdevenir un as-
sumpte del poble.

No m’hauria adonat, però, del re-
trat d’una família holandesa benes-
tant amb el seu servent negre si no
fos que aquests dies el museu ofe-
reix el recorregut pels paratges exò-
tics sorgits del pinzell de Gaugin.
Daniel O’Hara fica el dit precisa-
ment en aquesta nafra: com unir
l’harmonia domèstica dels vells
mestres amb l’orgull desmesurat
per les noves conquestes?

O’Hara planteja la qüestió en ter-
mes desenfadats i aparentment en-
tretinguts. El seu retrat d’una pare-
lla homosexual simula la perspecti-
va d’una absoluta normalitat. Però
sota aquesta quotidianitat farcida
de vanitats insignificants i de derro-
tes oblidables batega una altra clas-
se de veritat. Els conflictes persis-
teixen, tots: les diferències de clas-
ses, d’orígens, d’orientació sexual,
d’edat no es poden esborrar com si
apaguéssim un llum. En aquest lli-
bre sarcàstic ni la mort té el poder
de fer-nos tots iguals.

L’autor descriu sense pietat el jo-
ve trepa disposat a tot i el vell deca-
dent que sap com aprofitar-se de to-
tes les circumstàncies i de tothom.
La nació aquí no és un retrat plàcid
i aquest quadre no cabrà mai en cap
col·lecció que visitem per confirmar
en quin món tan ben construït i es-
table que vivim. No, les rodes del
tren que ens mostra O’Hara xerri-
quen i el soroll estrident fa mal. El
repte d’acceptar la diferència, que
perseguia el pintor francès a les illes
del Pacífic, encara és una assignatu-
ra pendent. Perquè el que més in-
quieta en l’obra Dependent ben plan-
tat per a hereu sobiranista és que la
voracitat ha penetrat en les relaci-
ons més íntimes. Daniel O’Hara
mostra el llop amb totes les seves
dents, en la seva Barcelona no hi ha
cap recer i tampoc cap mena de
complicitat.✒

Amb aquest vers
ja quedaria justi-
ficat el llibre. De
vegades la poesia,
com un miracle,
avança per induc-
ció. És a dir, per

desplaçament. I, afegiria, per con-
densació, i tot això, esclar, cal enten-
dre-ho metafòricament. Sí, com
Freud, que explicava els somnis des
de la via de la ciència però no tenia
cap altre remei que anar a cercar ei-
nes expressives en el llenguatge de
la poesia. La d’Anna Ballbona, per
inducció, ens emmena a alguna co-
sa. Dirà algunes parts, però no el tot,
que resta enigmàtic, tot cuinant me-
taliteratura. El que farà és “fugir cap
al no-guió dins la gàbia / de conill...”
El llibre, ordenat en cinc seccions
ben delimitades pel to i l’argument,

“Nus que som i nus que amaguem”
però alhora ben travades per un fil
invisible, que deu ser el que en diem
estil, ens fa còmplices de seguida que
hi entrem. La concepció “dramàti-
ca” de la veu que parla és evident:
màscares, titelles, diàlegs “esbot-
zats”, guions ja coneguts, trames
d’opereta, un putxinel·li retut, tra-
moies i bucs... Recorda, en part, el
que explicava el professor J.M. Val-
verde del “teatrillo del yo”. Dialo-
guem amb nosaltres mateixos en di-
ferents veus i des de perspectives
canviants. El diàleg interior i fecund
està objectivat en personatges.
¿Som el que representem, o repre-
sentem el que som? Tot un teatre del
món psíquic que ens conforma. Po-
dríem resseguir el tema en T.S. Eli-
ot, en Salvador Espriu i el seu teatre
de titelles, en Pirandello... Ballbona
s’hi afegeix.

Artefactes sònics d’eficàcia tor-
pedinal que designen conglomerats
conceptuals, síntesi de filosofia pe-
renne: “Guixa flaixos de vida retalla-
da”. A partir d’anècdotes minúscu-
les o de llambregades reflexives
d’una inanitat existencial pregona
arriba a bastir catedrals poètiques
de nou, deu, onze versos. Té aques-
ta qualitat diàfana de la mirada fe-
menina que esparvera per la pulcri-
tud verbal i l’ancestral saviesa, per la
manera singular d’acostar-se a l’ex-
pressió de la realitat i de la irrealitat.
Una manera que recorda Marianne
Moore, escodrinyant-ho tot des
d’un angle privilegiat: ull nu i net de
retòriques, o, en tot cas, usades amb
guant de seda. El llibre compta amb
un pròleg de luxe de Francesco Ar-
dolino, el crític més competent de la
catalanística internacional.✒

Fer-se gran
és una aventura
perillosa
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