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cament”. Sense fregar en cap mo-
ment el mal gust, Puig no estalvia
escenes de violència sexual, entre
les quals sobresurt la visita a un
palauet de l’avinguda del Tibidabo
ple de “noctàmbuls de la revolució”
en què dues dones acaben protago-
nitzant una escena anguniosa amb
un petit poni. “A la Barcelona de la
dècada dels 30, les perversions erò-
tiques tenien un gran atractiu. Si ai-
xò passava en època d’estabilitat,
com es pot llegir a Vida privada, de
Josep Maria de Sagarra, com no ha-
via d’esdevenir-se en un context de
guerra? –es demana Puig–. He pro-
curat no extremar ni descriure l’ac-
te zoofílic. Si ho hagués fet hauria
entrat en un terreny que ja no és el
de la literatura”.

La doble condició del personatge
li permet passejar-se per la rebotiga
republicana i franquista i observar
el caos i les males arts. “Aquells di-
es, Barcelona era una ciutat total-
ment desgovernada. Al contrari de
l’idealisme anarquista, la gent no
concep la llibertat sense seguretat,

Fidel a l’afirmació que “la
literatura ha de reflectir
la vida”, a Barcelona cau
Valentí Puig (Palma,
1948) proposa un viatge

fins al clima viciat, depriment i sòr-
did dels últims dies de la Barcelona
republicana. “L’origen de la novel·la
és la voluntat de fer el retrat d’un in-
diferent –explica Puig, que torna a
la novel·la cinc anys després de La
gran rutina–. Vaig començar a ima-
ginar com seria algú que enmig
d’una guerra no se situa en cap dels
dos bàndols. He tingut sempre mol-
ta curiositat per llegir sobre la Guer-
ra Civil, i des de fa un temps he de-
tectat en diversos llibres de memò-
ries, una coincidència que no pot ser
casual, que en el moment en què uns
sortien i els altres entraven es va fer
un silenci, difícilment mesurable,
altament simbòlic i amb un punt se-
pulcral”. Decidit a furgar en aquest
impàs expectant, Puig concentra
l’acció de Barcelona cau en les últi-
mes alenades de la ciutat republica-
na, encaminant la tensió cap a l’en-
trada de les tropes del bàndol ven-
cedor i culminant el cúmul de
morts, traïcions, venjances i pobre-
sa en un epíleg gironí.

El personatge principal –l’indife-
rent– és Víctor Aymerich, un jove
que treballa tant per al Servei d’In-
tel·ligència Militar republicà com
per a la Quinta Columna, “parasis-
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Valentí Puig explica els últims dies de la Barcelona
republicana a partir de la “mirada indiferent” d’un agent que
treballa de manera simultània per al bàndol republicà i per al
franquista. Barcelona cau (Proa) és una passejada per
l’apocalipsi, carregada de mort, sexe brutal i traïcions.

tema d’espionatge del nou règim
que es preparava”. “En Víctor és ca-
paç de ser doble agent perquè no té
lleialtats. Aquesta ambivalència va
donar cos inicialment a la novel·la”.
Puig va seguir pensant fins a trobar
un segon focus de tensió: “Per aque-
lles coses irracionals de l’escriptu-
ra, la història d’amor entre en Víc-
tor i la Palmira va anar agafant im-
portància i em va ajudar a vertebrar
l’acció”.

Entre un servei i un altre, el per-
sonatge principal de Barcelona cau
segueix una dona “de pits emproats
i una mirada fanàtica, insatisfeta i
absorbent”, que tot i el fred porta
una bata de “roba lleugera”, sota la
qual la gropa li tremoleja “com un
moviment d’ofrena pagana”. La do-
na accedeix al sexe sense gaires pre-
àmbuls: són dies d’urgència i des-
mantellament. “En situacions ex-
tremes, el sexe i la mort –Eros i
Tànatos– van terriblement lligats.
A la novel·la, el sexe és desesperat:
en moments de gran decadència,
les relacions sexuals sempre s’han
representat amb molt d’aiguabar-
reig de persones, fins i tot orgiàsti-
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