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se’n surt perquè el seu món ja no dó-
na de si, topa contra la paret de la re-
alitat creativa i per això es dedica a
buscar estímuls de tota mena que
puguin ser vehiculats en diversos
estils i arguments”.

Una de les virtuts –i alhora un
dels reptes– de la nova novel·la de
Julià de Jòdar és vehicular el pre-
sent multidireccional i inabastable
a través de discursos molt diversos:
la narració en primera persona de
Ximoi i Caballero és alternada amb
els projectes de novel·la del segon,
amb les intervencions d’alguns dels
personatges secundaris i amb frag-
ments de cançons, poemes, esbos-
sos teatrals, fotografies i les cinc his-
tòries de l’Home Prim. “Aquí parlo
del setge del Parlament, de la consa-
gració de la Sagrada Família, de la
crisi econòmica, de la qüestió eròti-
ca i de la transformació del Raval,
encara que en cap moment de la no-
vel·la especifico de quin barri es
tracta –diu l’escriptor–. Els somnis
del personatge són visions grotes-
ques de la realitat immediata. En un
d’ells, per exemple, la gent que se
suïcida no és la que s’ha quedat sen-
se feina, sinó els emprenedors. En
un hipotètic món futur en què el
mercat laboral s’ha reactivat, els
ciutadans no han oblidat els anys di-
fícils pels quals han hagut de passar
i es neguen a treballar. En aquest
mateix somni, cap al final, faig una

“Necessiten, ne-
cessitem, sím-
bols per recu-
perar l’autoes-
tima, i tu, Xi-

mo, creu-me, n’ets un. Sí, ja sé que et
costarà acceptar-ho, perquè vius
massa allunyat del món, però t’asse-
guro que ets una figura molt estima-
da. Una icona del barri. No els pots
fallar. No ens pots fallar”. Així s’adre-
ça la Bella Assurdina –“antiga sex
symbol basca i alhora universal de les
teresianes de Ganduxer”– a un dels
personatges principals d’El desertor
en el camp de batalla, Ximo Ximoi,
antic home de teatre aïllat en un co-
lomar per culpa de l’obesitat que el
manté prostrat en un llit. A finals
dels 90, Ximoi es marcava el repte de
superar l’home que ostentava el rè-
cord Guinness de l’home més gras
del món. Una dècada més tard, amb
el cos arruïnat, es guanya la vida con-
vertit en fenomen i freak, cobrant
entrada perquè els veïns i els turis-
tes observin la seva excepcionalitat
a través d’un vidre. La icona de bar-
ri és l’antítesi de la imatge saludable
i atlètica propugnada a través de la
cultura de gimnàs. Una intuïció: hi
ha més gent apuntada al DiR que lec-
tors de literatura. “Recordo un ma-
tí que feia un volt per la rambla de
Badalona. Estava plena de gent que
anava en bici, feia fúting i tota clas-
se d’esports –explica Julià de Jòdar
amb un somriure agradable i al ma-
teix temps sorneguer, al menjador
de casa seva–. Més que les ganes de
tenir bona salut, es busca obsessiva-
ment la prevenció de la mort. Més
que guarir la malaltia, s’acaba afavo-
rint la indústria de la salut”.

Julià de Jòdar escriu a partir de
l’observació meticulosa del seu en-
torn. En el cas d’El desertor del camp
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Un home obès que es desinfla. Un escriptor que busca un
‘bestseller’ de qualitat. La Barcelona multicultural i en crisi.
Julià de Jòdar publica ‘El desertor en el camp de batalla’

de batalla, el devessall d’imatges so-
bre la societat actual és excessiu i
marcat per la desesperança, un trip
al·lucinogen que substitueix l’eufò-
ria pel malson. “He volgut fer una
novel·la cervantina, rabelaisiana i
medieval. L’estructuro en trenta ca-
pítols autònoms entre ells, en què
cada títol apel·la a una història”.

De Jòdar ha entregat un llibre que
s’instal·la en els territoris de la carna-
valització, un concepte desenvolupat
per Mikhaïl Bakhtin. Segons el teòric
de la literatura, el terme designava
aquelles obres que presenten un
món al revés, on l’autoritat és ridicu-
litzada a través d’eines com la sàtira
i la paròdia. En el cas d’El desertor del
camp de batalla, l’escriptor furga en
la Barcelona contemporània. “El
subtítol del llibre és molt explícit. En
dic Un relat de l’Era de la Dislocació
fent referència al nostre present –diu
l’escriptor–. Penso que la novel·la ja
no pot donar compte del món tal com
és si no s’intenta exposar aquesta dis-
locació. Mentre escrivia el llibre em
preguntava: qui ens diu que nosaltres
no ens trobem en un deliri? I també:
qui ens diu que aquests missatges de-
lirants no estan fets precisament per
provocar el deliri?”

El suïcidi dels emprenedors
Ximo Ximoi, que aspira a superar
un rècord perillós, comença a per-
dre quilos quan entra en contacte
amb un dels veïns de l’edifici on viu,
l’escriptor Gabriel Caballero, prota-
gonista de la trilogia L’atzar i les om-
bres –publicada entre el 1997 i el
2006– i de la novel·la L’home que va
estimar Natàlia Vidal (2003). “Si
Ximo viu al pis més alt de l’edifici,
a Caballero el col·loco al soterrani.
L’escriptor busca una cosa tan parò-
dica com el bestseller de qualitat. No
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i obrera, es dedica a comprar la fer-
ralla que li porten romanesos i ne-
gres”, especifica de Jòdar. La pèr-
dua de la innocència de la noia és un
dels punts que pren importància a
la segona meitat de la novel·la. Ella
està enamorada del seu amic Ka-
rim, però el seu pare no consent que
es vegin. “No és casual que les ma-
res no hi siguin, a la novel·la. N’hi ha
una que abandona el fill, una altra
que o bé ha mort en un accident de
cotxe o en un asil o s’ha suïcidat...
Des de fa uns anys, els fills es troben
indefensos: han estat deixats de la
mà de Déu”, remarca de Jòdar, que
a El desertor en el camp de batalla
contraposa la generació que ronda
la setantena (“A La pastoral catala-
na vèiem la claudicació dels perso-
natges, aquí assistim a la seva extin-
ció”) i la que intenta obrir-se camí
pràcticament sense cap possibili-
tat: “Els fills i els néts es troben amb
un món que els ha abandonat”. ¿És,
potser, la novel·la menys optimis-
ta de l’escriptor? “Parlo de vides de
nàufrags. La realitat és més deses-
perançada si es compara el que s’ha
après amb els somnis i el que final-
ment es pot aconseguir. Col·lecti-
vament, la sensació és de canvi de
cicle”. Al final d’un dels relats de
l’Home Prim, una mà sinistra li es-
criu sobre la pell: “Ja estan mudant
els temps”. Fins quan continuarà,
la caiguda? ✒

RASTRES DEL
MÓN D’UN
ESCRIPTOR

sàtira de l’intel·lectual que estrafà el
discurs perquè digui el que ell vol,
encara que sigui contradictori o que
no tingui cap missatge”.

La Barcelona que retrata Julià de
Jòdar és habitada per personatges
de mitjana edat que han tirat la to-
vallola i per una generació jove que
ja no pot aspirar a res. “La relació
entre pares i fills és cabdal, en la no-
vel·la”, apunta l’escriptor. A mesura
que el text avança, el lector desco-
breix el teixit de secundaris, que van

L’ÀNGELDE
LASEGONA
MORT
Els lectors van
entrar en l’uni-
vers narratiu
ambiciós i exi-
gent de Julià de

Jòdar acompanyats per Gabriel
Caballero, protagonista de la
trilogia L’atzar i les ombres,
formada per L’àngel de la se-
gona mort (1997), El trànsit de
les fades (2001) i El metall im-
pur (2006). El periple vital de
Caballero és resseguit al llarg
del miler de pàgines del cicle
narratiu. L’arribada a Badalona
de la família. La postguerra. La
indústria. Les esperances de
finals dels 60. La democràcia.
El desengany posterior. La ri-
quesa dels formats, l’exposició
de les corrupcions i el trenca-
ment de l’exposició cronològi-
ca, tres marques de l’autor.

ZAPATA
ALSENCANTS
Publicat l’any
1999 a Qua-
derns Crema,
Zapata als En-
cants aplega
tres narracions

que es passegen endavant i
endarrere per la segona meitat
del segle XX, de l’Espanya del
desarrollismo a la Barcelona
postolímpica. A la tercera, Up
on the roof, apareix per prime-
ra vegada Ximo Ximoi: “És un
personatge que col·loca l’ego
per damunt de la multitud. Ma-
leeix el món i el que l’envolta.
Ximoi reuneix una doble condi-
ció, la de misantrop i la d’aquell
que conserva una mirada com-
passiva cap a la pobra gent
–explica De Jòdar–. Ja a finals
dels 90, el personatge observa
tot de gent al voltant d’El Cor-
te Inglés que regira les escom-
braries buscant menjar”.

L’HOMEQUE
VAESTIMAR
NATÀLIA
VIDAL
Entre El trànsit
de les fades
(2001) i El metall
impur (2006),

De Jòdar va guanyar el premi
Prudenci Bertrana amb L’home
que va estimar Natàlia Vidal,
en què se centra en els anys de
joventut de Gabriel Caballero,
que coincideixen amb el pas de
l’escriptor per l’Associació Dra-
màtica Adrià Gual i la seva vin-
culació posterior amb el sector
editorial. Hi ha escenes de la
novel·la que es poden llegir
com un roman à clef (s’hi pas-
segen un possible Terenci
Moix, un Pere Gimferrer i una
Maria Aurèlia Capmany, entre
d’altres): són el teló de fons de
la història d’amor entre Caba-
llero i Vidal.

agafant presència en format de trio.
Així, Caballero ocupa l’estudi d’un
mort –el Faraó–, de qui se sospita
que s’entenia amb la seva enamora-
da, Natàlia Vidal. I entre Caballero
i Natàlia Vidal apareix el fantasma
d’un fill desaparegut, el noi del casc
de moto. En el cas de Ximo Ximoi,
és visitat per l’escriptor i té una
simpatia especial per l’Alícia, una
adolescent. “Ella és la néta de Salva
Montoya, que, dècades després de
destacar en la lluita antifranquista

LUCIAN FREUD, PINTOR DE LA CARN
Al principi d’El desertor en el camp
de batalla, Ximo Ximoi recorda
que l’any 1999 va intentar dispu-
tar el rècord Guinness de l’home
més gras del món a Chris Walker.
Arriba als 310 quilos de pes, però
no aconsegueix la fita. Antic home
de teatre, Ximoi tenia la intenció
de convertir el cos en la seva obra
mestra, convertir-lo en “una preci-
sa exposició de vida plena, que no-
més els esperits indòcils podrien
entendre cabalment”. Julià de Jò-
dar fa servir quadres de Lucian
Freud tant a la coberta com a l’in-
terior del llibre per mostrar la im-
portància de la carn al llarg de to-
ta la novel·la.

JULIÀ DE
JÒDAR VA
DEBUTAR
L’ANY 1997
–ALS 54 ANYS–
AMB ‘L’ÀNGEL
DE LA SEGONA
MORT’
CRISTINA CALDERER


