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Xus Soriguer,
rostre habitual de
tertúlies i cròni-
ques socials, veia
des de la finestra
de l’estudi –“on
escrivia les con-

traportades que li permetien pagar
tot allò”– tot d’altres casalots amb
“testos d’aspidistres”. I cada cop li
feia més mandra sortir de la bombo-
lla, escriu Empar Moliner a La
col·laboradora. La Colometa de La
plaça del Diamant de Rodoreda, en
canvi, s’angoixava perquè la quadrí-
cula del pati de cases li semblava ta-
pada per un cel opressor que no la
deixava ni pensar.

Totes dues protagonistes, tan
distants, perceben l’entorn com una
capsa, un espai emmurallat. La li-
teratura, si presta algun servei, és
que ha de fer esclatar la tapadora i
aconseguir que el cel sembli cel i les
cases del voltant no siguin un mur ni

Esbotzar el sostre
del cel

DESPRÉS DEL
RECULL DE RELATS
‘L’ENSENYADOR DE
PISOS QUE ODIAVA
ELS MIMS’, EMPAR
MOLINER VA
PUBLICAR LA
NOVEL·LA ‘FELI,
ESTHÉTICIENNE’,
PREMI JOSEP PLA
DE L’ANY 2000.
DOS RECULLS
MÉS TARD, ARA
PRESENTA LA
SEGONA NOVEL·LA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL tampoc un rusc per a abelles de du-
es potes. Les estratègies per esbot-
zar la gàbia són moltes, però l’hu-
mor és una de les eines més efecti-
ves. No cal necessàriament facilitar
la identificació amb el personatge
perquè commogui (o distregui) el
lector. Empar Moliner, “una dona
de tornada de tot”, obliga a observar
els herois des de la distància i crea
un món desencisat.

La novel·la, com a mínim la de
Wilhelm Meister de Goethe, és un
relat en el qual no passa res. Aquest
gènere era concebut des de l’inici
ben bé com la narradora s’imagina
el seu llibre ideal, “en què els pro-
tagonistes miressin la tele, dormis-
sin i mengessin cada dia fins a l’ho-
ra de la mort”. Com els quadres de
Brueghel el Vell, els llibres més lle-
gits servien i serveixen com una
confirmació constant de la rutina
plàcida en un entorn conegut.

La col·laboradora no és una no-
vel·la de formació, ni tampoc un
drama encapçalat amb el nom de la
protagonista –Madame Bovary, La
senyoreta Júlia, Anna Karenina...–
sinó un retrat de la societat que fur-
ga en els vicis i febleses a la manera
de les grans comèdies. Les històries,
divertides, humanes, pròximes, es-
tan amanides amb l’exotisme del
món editorial vist per dins. Aviat,
però, l’escenari es converteix en un
mercat medieval on tothom repre-
senta un paper i s’esmerça a desen-
volupar el seu rol, afegint-hi detalls,
personificant el patró.

El text com a tal també és una
màscara, i és en aquest punt en què
Moliner demostra el seu enginy.
D’acord, riem del bufó. Però les co-
ses més serioses s’han dit sempre
amb un barret de cascavells al cap.
Els editors demanen a la “documen-
talista” que construeixi un nou èxit
de vendes amb una història “que fo-

ti plorar”, una mena d’Anna Frank
catalana. L’enfocament en una so-
la víctima simbòlica apaivagaria al-
tres demandes i serviria per tapar
ferides incòmodes.

Què és realment important? “Jo
no puc enumerar els quatre compo-
nents dels Rolling Stones sense
Google”, diu la protagonista. Però sí
que recorda altres tragèdies anòni-
mes que mai cap historiador digni-
ficarà amb un estudi. El llenguatge
ha desenvolupat els clixés per trac-
tar tot de temes espinosos: orfan-
dat, adopcions, racisme, pobresa,
drogoaddicció... Sí, la indústria edi-
torial percep bé els temes candents
–i llavors els apaivaga amb remeis
que emmascaren els símptomes pe-
rò que no resolen res–. Moliner, en
canvi, advoca per desenvolupar la
capacitat de veure l’altre, el seu do-
lor, en singular.

Posar en una novel·la que dos
avis coincideixin dècades després
de la guerra en una residència de
malalts d’Alzheimer no seria ver-
semblant, però és que la vida no ho
és gaire de versemblant. Com acon-
seguir percebre la humiliació, la nu-
esa crua d’un crim banal? Com fi-
car-se a la pell d’un altre? Els comu-
nicadors nats s’entrenen per es-
mussar la consciència i endreçar el
dolor en una categoria general. I ai-
xí creiem que ni els pobres ni els im-
migrants ni la generació de la guer-
ra no són ben bé com nosaltres.

El món, però, no es deixa endre-
çar. Acceptar la vida vol dir en gran
part ser capaç d’assumir la seva im-
puresa i incongruència. Les comè-
dies televisives ens alliberen fins i
tot de l’obligació de riure, ja que les
rialles estrepitoses esclaten en els
moments oportuns. No cal impli-
car-s’hi, algú ja riu per nosaltres. En
aquest llibre, en canvi, cal guanyar-
se aquest dret.✒
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PERE TORDERA

EL SECRET DE ...

Un amic i també periodista
em va definir el reporteris-
me de Plàcid Garcia-Planas

com un “periodisme poètic”. Per
descobrir de què tracta aquest pe-
riodisme poètic el millor que po-
deu fer és llegir el seu últim llibre,
Como un ángel sin permiso. Aques-
ta obra, com l’anterior, Jazz als
despatxos de Hitler, és un compen-
di de la particular manera que
Garcia-Planas té de narrar la guer-
ra. El reporter em confirma que
entén la crònica bèl·lica des del li-
risme: “La Ilíada ja demostra que
una bona crònica de guerra es pot

expressar de manera poètica. El
dolor no és barroc, és minimalis-
ta”. Un gest o una escena anecdò-
tica poden retratar el drama del
conflicte millor que les estadísti-
ques de morts o una descripció go-
re i apocalíptica de la batalla. El le-
ma de Garcia-Planas és la síntesi:
“Com menys paraules, millor”.
“Tota la història de l’univers cap
en un telegrama: Big Bang”, diu a
Jazz als despatxos de Hitler. Les
cròniques són tan plàstiques que
no s’entenen sense la companyia
del fotògraf de capçalera: Guiller-
mo Cervera. Tots dos creen un

tàndem que recorda el de Stein-
beck i Capa a Viatge a Rússia.

Garcia-Planas evoca els seus
orígens familiars, una nissaga tèx-
til de Sabadell, precisament per-
què en aquesta arrel burgesa hi
troba el secret de la seva capacitat
de síntesi. “El meu avi aprofitava
cada tros, cantonada, bocí de pa-
per per prendre-hi notes. Però so-
bretot va ser del meu pare que vaig
aprendre aquesta manera de veu-
re les coses. En els seus viatges de
feina, el meu pare et resumia amb
mig foli la situació del sector tèx-
til d’una regió: «Clavegueram de la

indústria tèxtil britànica». En
aquestes sis paraules et retratava
l’economia tèxtil de l’Afganistan i,
de rebot, la història del país. Però
també et podia resumir el metro
de Moscou en dues paraules: «lu-
xe inútil!»”. Gràcies a la mirada
curiosa per les paradoxes de la vi-
da que tenia J.M. Garcia-Planas, el
seu fill ens pot il·lustrar amb el seu
testimoni de la violència humana.
“I en primera persona –insisteix
l’autor–, perquè el contrari seria
enganyar el lector. El lector s’ha
de posar a la meva pell; que s’hi ca-
gui de por com jo”.✒
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“EL MEU AVI
APROFITA-
VA CADA
TROS,
CANTONA-
DA, BOCÍ
DE PAPER
PER
PRENDRE-
HI NOTES”

v


