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De Vassilis
Alexakis (Ate-
nes, 1943) La
Campana en
va publicar, el
1994, una de
les seves no-

vel·les més conegudes, Abans, en
què una sèrie de personatges es
dedicaven a creuar un soterrani a
les fosques. Ara arriba Talgo, es-
crita el 1981 i primera novel·la en
grec de l’escriptor, llengua a la
qual ha acudit puntualment: la
major part de la seva producció
ha estat en francès, i els reconei-
xements també li han arribat so-
bretot des de l’hexàgon (gran
premi de novel·la de l’Acadèmia
Francesa, premi Camus, premi
de la Llengua Francesa 2012).

Talgo explica la història
d’amor infidel entre l’Heleni, ba-
llarina grega casada i amb un fill,
i en Grigoris, economista grec
que viu a París, casat amb una
francesa. Els dos personatges co-
incideixen a casa d’una amiga co-
muna i a partir d’aquí comença
un enamorament breu recordat
retrospectivament per la narra-
dora, l’Heleni, que passa de la
desesperació inicial a haver d’ad-
metre que en Grigoris no té cap
intenció de reaparèixer. “A Grè-
cia no dura res, ni les democràci-
es, ni les dictadures, ni les mo-
narquies. Tot es gasta de pressa:
les institucions, les persones, les
coses. Tot s’ho mengen el sol i la
sal”: la narradora recorda aques-
ta afirmació d’un periodista, pa-
raules que es poden aplicar tam-
bé als amors que viuen els prota-
gonistes. L’Heleni conviu amb un
banquer amb qui mai no ha acon-
seguit compartir “gustos” ni
“preocupacions”. De la Françoi-
se, dona d’en Grigori, només en
sabem el que de tant en tant afir-
ma l’amant: “Vaig pensar que
potser no t’estimava de veritat,
que en qualsevol cas no t’estima-
va com jo, d’això n’estava com-
pletament segura”. Encara que
l’amor de l’Heleni i en Grigori si-
gui tan intens, està condemnat a
ser devorat ràpidament pel sol i
la sal grecs, després d’una troba-
da furtiva de quatre dies a Barce-
lona, on els personatges passegen
per les Rambles, fan l’amor com
si haguessin “estat privats
d’aquesta joia tota una vida” i van
a veure una corrida de toros. Tal-
go és un novel·la trista, executa-
da amb sobrietat. El mugit del
brau moribund és també el de
l’amor que s’apaga. ✒

El balneari, no-
vel·la de Joan
Garí, és una con-
frontació amb la
pregunta inelu-
dible: qui sóc jo,
de fet? El narra-

dor es troba en la incòmoda posició
d’haver consumit la meitat de la se-
va vida. El trencament de la relació
amorosa l’obliga a sospesar tot el
que havia viscut i el que encara
l’envolta. Per fer el balanç, s’enca-
mina cap a les muntanyes, abando-
na conscientment la “terra baixa”
i, com passa a Solitud de Víctor Ca-
talà, el desplaçament a un ambient
més esquerp trenca els costums
adquirits, no hi ha cap recer, cap
distracció per poder esquivar la
responsabilitat.

Vista des d’aquesta òptica, la vi-
da és certament poc engrescadora.
El narrador acaba de perdre l’Eva:
la convivència amb ella li havia do-

On se’ns deu haver
perdut Kant?

nat uns anys de respir i de placide-
sa, però reconeix que mai no l’havia
pogut comprendre del tot. I ara es
troba aïllat a la seva talaia de mun-
tanya i confrontat amb el pes de la
solitud. La seva mare va morir quan
era petit i les úniques dones amb
qui encara aconsegueix establir al-
guna relació són de pagament. Una
mestressa maternal li neteja el pis,
de tant en tant fa l’escapada furtiva
als prostíbuls de la plana, i aquí són
també les germanes bessones, gai-
rebé idèntiques, molt joves i miste-
rioses, vingudes de lluny com una
alenada fresca en aquest poble d’ai-
gües termals, habitat només per
vells.

En aquest context d’incomuni-
cació, el narrador es proposa un
exercici arriscat, però conduït amb
molta destresa. El model d’home
mascle ha caducat i no serveix, pot-
ser, ni per seduir una immigrant ro-
manesa. Però alhora la societat ja

s’ha empescat un altre estereotip
que resol taxativament tots els ca-
sos inadaptats: l’homosexualitat.
Joan Garí desemmascara amb hu-
mor àcid que fàcil que és caure en
explicacions rígides i convertir el
respecte per la diferència en un
simple reclam comercial.

Un món que s’escrostona
El seu protagonista, solitari i il·lús,
que es nega a assumir cap mena de
model preestablert, no només nar-
ra la desfeta personal, sinó que tam-
bé mostra com el món sencer s’es-
tà escrostonant. A les planes d’El
balneari cap mena d’ideal no sembla
possible. L’únic interlocutor apro-
fitable en aquesta solitud resulta ser
un altre insubmís, el capellà del po-
ble, que també serà derrotat perquè
el dogma avui se segueix més cega-
ment que mai. Ni tan sols la citació
d’Immanuel Kant, “el cel estrellat
damunt meu i la llei moral dins
meu”, sembla que es pugui imposar.
Com es pot creure llavors en la inte-
gritat dels valors humans si hi ha
lloc només per a les màscares pre-
vistes i es castiga amb duresa qual-
sevol intent de bondat, compassió,
justícia o honradesa?

La solitud del narrador és sobre-
tot la solitud de la seva mirada des-
encantada. Ningú no sembla dispo-
sat a seguir el seu camí tortuós cap
a la muntanya, cap als marges, cap
als residus d’un encegament pro-
duït per l’activitat frenètica. La
muntanya àrida, la lletjor d’un pis
llogat, la desolació d’una carretera
secundària, no són espais aptes per
a l’èpica. Thomas Mann, ens expli-
ca Garí, allà on la mirada del lector
s’hauria d’estremir, construïa una
el·lipsi, hi deixava simplement un
espai buit. El balneari no admet
aquest joc. L’autor ens presenta
una realitat il·luminada des de dins
on tot resulta visible. L’autor no
busca la facilitat de les respostes ni
intenta ocultar res, sinó que té la
confiança de trobar en la vida frag-
mentada i imperfecta algun vesti-
gi de bellesa. Joan Garí fuig així de
tota grandiloqüència i trena un per-
sonatge que és capaç de contem-
plar-se a si mateix, que aguanta la
mirada, que no només admet els er-
rors i les febleses, sinó que els expli-
ca amb una deliciosa ironia. ✒

L’acció d’Algun
dia ens ho explica-
rem tot, la prime-
ra novel·la de Da-
niela Krien
(1975), transcor-
re durant l’estiu

del 1990 en un entorn rural a prop
de la frontera entre les dues Alema-
nyes. Fa poc que ha caigut el Mur i
falta poc perquè, oficialment, es fa-
ci efectiva la reunificació: són
temps, per tant, d’il·lusió i d’incer-
tesa. Sobretot per a la Maria, una
noia de setze anys que viu al mas de
la família del seu xicot, en Johannes.
Melancòlica i sensible, afectada pel
divorci dels pares i fortament mar-
cada per l’educació comunista que
ha rebut, que li ha generat una
“aversió contra tot el que és col·lec-
tiu”, la Maria no va a classe i passa

Víctimes de la guerra
els dies feinejant al camp i llegint Els
germans Karamàzov. L’abúlia plàci-
da del seu dia a dia desapareix quan
comença una relació secreta amb en
Henner, un home de quaranta anys,
reservat i rude.

Narrada en primera persona per
la Maria –la veu és directa, clara,
pudorosa, i té un to entre innocent
i estupefacte–, Algun dia ens ho ex-
plicarem tot és, bàsicament, una
novel·la iniciàtica que es desenvo-
lupa sobre el convuls teló de fons
de la gran història. La part menys
interessant és la que se centra en la
quotidianitat de la noia al mas i en
la relació, cada cop més marcada
pels remordiments, que manté
amb la família que l’acull i amb el
seu xicot. Més interessant és la se-
va relació amb en Henner. Desbor-
dada per la violència d’un desig in-

controlable i fascinada pel primiti-
visme del seu amant, la Maria es
lliura als plaers d’una sexualitat
desfermada. Llàstima que l’autora
opti per expressar-ho d’una mane-
ra al·lusiva i el·líptica: massa cere-
bral per resultar vibrant.

Modesta pel que fa a les ambici-
ons, la novel·la de Daniela Krien és
menys valuosa per les virtuts literà-
ries que per les informacions que
ofereix sobre els estralls del comu-
nisme en les vides d’aquells que el
patiren: les famílies separades du-
rant dècades, les individualitats ani-
hilades per culpa d’un dogma
col·lectiu, la vida en comunitat des-
truïda per la misèria moral, la re-
pressió i la por als informadors de la
Stasi... La literatura, en definitiva,
com un homenatge a les víctimes
anònimes de la història. ✒

A Grècia no
dura res, ni tan
sols les històries
d’amor
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