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Lluís-Anton Bau-
lenas (Barcelona,
1958) presenta en
la seva última no-
vel·la dues vides
paral·leles, que
pertanyen a ge-

neracions diferents i a estaments
diferents –sí, crec que aquest mot de
ressonàncies antigues seria la des-
cripció apropiada de les diferències
socials en aquest llibre–, de manera
que res no indica que puguin entrar
mai en contacte.

Un ric i un pobre bé poden ca-
minar pel mateix carrer, però mai
creuaran la mirada, excepte que
passi algun fet inusual que els
obligui a adonar-se de la presència
de l’altre. Un crim sí que pot pro-
vocar curtcircuits que fan interac-
tuar mons distants, incompati-
bles. Aquest és pràcticament
l’únic recurs que té avui un escrip-
tor quan vol relacionar els cercles

Com oli i aigua
en un mateix got

de poder amb els baixos fons. Par-
lar d’un crim és tant com voler
analitzar com funciona, de fet, una
societat.

Baulenas aprofita al màxim la
trama basada en una investigació
de fets revulsius, però tanmateix
no escriu una novel·la policíaca.
Des de les primeres pàgines, l’au-
tor parla d’un ogre. Aquest sobre-
nom descriu un malfactor capaç li-
teralment de qualsevol cosa men-
tre li asseguri algun benefici. La
proximitat amb el conte popular
no és, però, només superficial. Mi-
quel Deogràcies Gambús –l’ogre–
és un personatge psicològicament
inconsistent. L’home mata, podrí-
em dir, de manera industrial i ac-
tua dins d’una bombolla fabulosa
d’impunitat. L’ogre de Baulenas és
comparable als relats antics sobre
els monstres que havien d’expres-
sar des de la impotència més abso-
luta el mal sistèmic, el podriment

Joan Rendé és autor d’una
de les millors descripcions
de Jordi Sarsanedas: “És

un homenàs amb mirada de
merla. Carregat d’esquena,
testa esborifada de sant Josep
bonàs, parla brandant els bra-
ços com una gavardina penja-
da a mercè d’un vent indecís,
i se sosté, sens fixar-s’hi gaire,
sobre uns peus de magnitud
impressionant. És prudent en
el parlar, prudentíssim, com
distanciat per una timidesa
infantil”, escrivia el 1997 en
un volum col·lectiu editat a
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, quan semblava
que Sarsanedas ja havia donat
la major part de fruits litera-
ris, diversificats en llibres de
contes (Mites, 1954), novel·les
(La noia a la sorra, 1981) i po-
esia (l’havia aplegat el 1989 a
Fins a un cert punt). L’autor
barceloní, però, era a punt de
començar un nou cicle líric
que començaria el 1999 amb
Cor meu, el món i que acabaria
tres llibres després amb Silen-
ci, respostes, variacions, pocs
mesos abans de la seva mort el
2006. En el primer d’aquests
llibres, Sarsanedas hi mostra-
va la prudència que elogiava
Rendé en poemes com Faula
(“Em passa tot sovint: tanco
una mà / i mai més ja no
l’obro”) i Nocturn (“Vinc del
carrer. Pujo l’escala. Tanco el
balcó. / Encenc el llum. Obro
el balcó. Apago el llum”). La
continuïtat del discurs de l’es-
criptor es pot comprovar acu-
dint també a La Rambla de les
Flors, un poemari del 1955.✒

POETES DEL XX

JORDI NOPCA

El poeta que
ve del carrer

de totes les estructures. L’autor
afronta aquesta herència enveri-
nada amb un humor punyent. Al
final, l’ancià convertit en una pe-
lleringa de pell i ossos mana grà-
cies a un dispositiu tècnic sofisti-
cat i els seus directius obeeixen
com uns ninots el fil de veu que els
arriba pràcticament des de la
ultratomba.

Un autèntic antiheroi
Per combatre aquesta gerontocrà-
cia tan invencible, Baulenas crea
l’antagonista, que és necessària-
ment un heroi quixotesc. En Car-
ducci és un autèntic antiheroi, un
lluitador que no sap ni tan sols què
vol aconseguir. Una vida inadapta-
da, marginal i inconsistent, feta de
decisions gens premeditades, viscu-
da a l’atzar i sense cap resposta de-
finitiva, és tanmateix capaç de can-
viar els mateixos fonaments del
món: no es tracta pas de gestar una
revolució que capgiraria la relació
de forces, sinó de teixir tota una al-
tra manera de complir amb les
expectatives.

La realització personal bé pot ser
simplement tenir un sou que doni
just per cobrir les necessitats, pro-
curar actuar sense enverinar els
gestos més quotidians o trobar un
amic que mai falti a la cita sense ne-
cessitat d’acordar-ho amb prome-
ses grandiloqüents. No sembla un
currículum gens trencador, però el
protagonista de cop s’adona que des
de sempre actua com un pirata, que
el seu vaixell solca a contravent i
que per això s’entrebanca amb tan-
ta freqüència.

Al final, el pols entre la grandesa
i la marginalitat es concentra en una
ferotge disputa pel sentit de l’art.
Aparentment guanyen uns dibuixos
prehistòrics protegits per murs de
ciment, amb guarda-roba, cafeteria
i il·luminació tamisada. Però la ver-
tiginosa sensació de tocar el fons del
temps no es pot ni comprar ni pos-
seir. Per això, el mural amb bèsties
banyudes i fletxes alades ens ha de
recordar que allà fora, al carrer de
casa, hi ha tot un món que espera ser
vist. Els homes compartim sobretot
la fragilitat de la condició humana,
impossible de reduir a un sol deno-
minador comú.✒
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Format a l’Institut del Teatre i la
Sala Beckett, on fa classes de dra-

matúrgia, Esteve Soler reuneix en un
únic volum la trilogia integrada per
les obres Contra el progrés, Contra
l’amor iContra la democràcia. Tradu-
ïdes a nou idiomes i representades en
països com França, els Estats Units,
Xile, Anglaterra, Romania i Grècia,
les obres demostren que “potser el
que defineix les idees de progrés no
és l’amor i la democràcia, sinó la re-
cerca impossible que en fem”.
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Quan van arribar Les aventures
de Tintín a Catalunya? Per què

van tenir tant d’èxit? Com va ser re-
but el reporter per les elits culturals
del país? On es va fer la primera ex-
posició tintinaire? Quins elements
van ajudar a la seva extraordinària
recepció? Som i serem (tintinaires)
vol donar resposta a aquests i molts
altres interrogants que desvelen la
popularitat i transcendència que ha
tingut al nostre país l’intrèpid perso-
natge creat per Hergé el 1929.

Som i serem
(tintinaires)
J.M. SOLDEVILA
A Contravent
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Fa tot just una dècada que Miquel
Pujadó –conegut fins llavors pels

seus discos– va començar a publicar
obres de narrativa infantil i juvenil.
Mesos després de ser finalista del
premi Barcanova amb La serpentina
i l’antiga família dóna a conèixer un
volum de contes fantàstics en què
surten, per exemple, un nen que no-
més parla en vers, un personatge que
es dedica a trencar la lletra c o un se-
nyor a qui fan un lipograma i mai més
pot pronunciar la lletra i.

La guerra
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