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Amb El jardín
colgante, Javier
Calvo (Barcelo-
na, 1973) ha tor-
nat a muntar un
artefacte literari
audaç, complex i

entretingut que hibrida, amb nota-
bles enginy i eficàcia, gairebé tots
els gèneres de la novel·lística menys
canònica i més popular.

Novel·la d’espies amb atmosfe-
ra postapocalíptica, retrat sociopo-
lític al·lucinatori d’un temps i d’un
país (l’Espanya de la Transició), re-
lat gòtic (i amb profusió d’esquit-
xades gore) passat per la batedora
de l’al·legoria paròdica, aventura

La Transició és un
trencaclosques de LSD

fulletonesca de temperament alie-
nígena, recreació històrica fantasi-
ejada, exploració entre onírica i
conspiranoica d’un marc moral i
ideològic tèrbol i inextricable: to-
tes aquestes etiquetes serveixen
per classificar l’obra guanyadora
de l’últim premi Biblioteca Breve,
dotat amb 30.000 euros.

En el fons, ens movem dins les
mateixes coordenades de la novel·la
anterior de l’autor, Corona de flores
(Mondadori, 2010), una truculenta
i bestial història d’assassinats ambi-
entada l’any 1877 en una Barcelona
molt més victoriana que mediterrà-
nia, germana del Londres del Char-
les Dickens més fosc. O del de l’Alan

Un llop que busca un bon
pretext per devorar un
anyell que beu aigua en

unriu.Unaratapinyadaquecau
a terra i aconsegueix salvar-se
de les urpes d’una mostela di-
ent-lique,contràriamentalque
ella creu, no ve de la família dels
ocells,sinódeladelesrates.Uns
vianants que mentre passegen
per una platja descobreixen un
munt de brossa que flota, lluny,
i que confonen amb un vaixell
gran; quan el brossam s’acosta
i l’identifiquen com a tal, co-
menten: “Esperàvem nècia-
ment una cosa que no és res”.
Unaserpque,desprésdesertre-
pitjada per molts homes, va a
trobar Zeus per queixar-se i rep
com a resposta que si hagués
mossegat el primer que li havia
fet mal, cap més no s’hauria
atrevit a molestar-la. El segon
volum de les Faules d’Isop in-
clou 133 peces magistrals de
l’autor del segle VII aC traduï-
des per Montserrat Ros.

El llibre inclou també la di-
vertidíssima Vida d’Isop, en
aquest cas a càrrec de Francesc
J. Cuartero, en què repassa els
diversos capítols biogràfics del
fabulista, que comença sent un
esclau “panxut, cap-gros, ca-
mús, geperut [...], una ruïna evi-
dent”que,asobre,ésincapaçde
poder articular sons. La inter-
cessiódivinaliretornalaparau-
la i li permet viure peripècies
memorables d’amo en amo.✒
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Una vida
de faula

Moore de From Hell. Ambdues no-
vel·les, que poden ser llegides com
parts autònomes però complemen-
tàries d’un díptic fantasmagòric so-
bre les Barcelones de finals dels úl-
tims dos segles, opten per la matei-
xa estratègia: expressar tota la sor-
didesa i tota la marejadora confusió
d’una determinada realitat oferint-
ne una imatge artificiosament dis-
torsionada i demencial que, tanma-
teix, permet de reconèixer-hi l’es-
sència última de la veritat històri-
ca en què es basa.

Argumentalment, El jardín col-
gante es presenta tan embolicada,
tan plena de girs i de cops d’efecte,
com requereix el gènere de la no-
vel·la d’espies. Així mateix, hi tro-
bem els dos mons i les dues tipologi-
es de personatge que més li escauen
o que més habitualment el poblen:
els agents dels serveis secrets que
treballen a les ordres del govern i els
revolucionaris antisistema que for-
men part d’una organització terro-
rista. La complicada relació entre un
món i l’altre permet a l’autor de
construir una trama plena de dobles
jocs i de malentesos, de secrets i de
traïcions, de violències i de trampes,
amb tants debats ideològics com
pocs escrúpols. Tot amb el rerefons
d’una ciutat convertida en un paisat-
ge delirant, coberta per un ominós
tel de cendra, originat per l’impac-
te d’un meteorit sobre un poble de la
comarca del Vallès.

Més enllà dels atractius de la tra-
ma, que decau en la segona part, el
millor de la novel·la són els perso-
natges. Sobretot, l’agent Arístides
Lao, una mescla de Sherlock Hol-
mes i de llimac, i Teo Barbosa, un
doble agent cínic i carismàtic, els
quals resulten fascinants a pesar de
la impossibilitat d’empatitzar-hi.
Amb ells ens endinsem per les altes
esferes del poder, traiem el cap en
les reunions d’una cèl·lula maoista i
en els bars més moderns, passem
per un refugi de muntanya pirinenc
i acabem en un petit illot pitiús que
fa les funcions de cau per a terroris-
tes i de reducte hippy. No cal dir que
tanta diversitat d’escenaris enri-
queix remarcablement El jardín
colgante.

Escrita en una prosa entre ex-
pressionista i pop, entre grandilo-
qüent i autoirònica, l’última no-
vel·la de Javier Calvo ofereix una vi-
sió diferent, efectista i particularís-
sima de la Transició.✒
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Hubert Reeves, astrofísic i ecolo-
gista canadenc, pot presumir

no només d’haver batejat l’asteroide
9631 sinó també d’haver provat d’ex-
plicar amb amenitat i senzillesa con-
ceptes de dimensions difícils d’ima-
ginar. A Una petita història per a en-
tendre l’Univers s’ha inventat un di-
àleg amb els néts en què fa l’esforç de
baixar dels núvols científics: “Toca’t
el front mirant el cel. Pots creure que
els àtoms que formen el teu cos van
néixer als estels?”

Una petita his-
tòria per a...
HUBERT REEVES
Comanegra
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“Els artistes arrauxats sempre
han tingut un gran predica-

ment en el nostre país. Tanmateix,
no totes les paraules són idèntiques.
No tenir-ho present és del tot foras-
senyat”. Aquesta és una de les partí-
cules –proteíniques, nutritives, ele-
mentals– que ens administra Lluís
Calvo a Baules i llenguatges, calenda-
ri de lectures i reflexions elaborat en
quatre mesos (octubre 2009 - gener
2010). Imprescindible, juntament
amb Les interpretacions (2006).

Baules i
llenguatges
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Editorial nascuda amb voluntat
d’escampar l’entusiasme per la

música a partir d’assajos i biografi-
es, 66 RPM publica Errors de càlcul,
en què Jordi Pujol Nadal –col·labo-
rador de la revista Ruta 66 i codirec-
tor del festival Blues & Ritmes de Ba-
dalona– s’estrena amb el seu primer
llibre de versos, experiencials i nar-
ratius, amb el contrapunt de les
il·lustracions de Sandra Uve: “Ho
puc fer. Puc viure aquesta vida. / Sé
que puc viure aquest cony de vida”.

Errors de
càlcul
JORDI PUJOL NADAL
66 RPM Edicions
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Josep Maria Espinàs  Hi ha una ferida per cada estrella, / Per cada núvol hi ha un trist record; / I defensant-me de la sang vella / Que tinc
al cor / Jo fumo amb pipa i faig el cor fort ● Com a escriptor, els adjectius em fan una mica de por


