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Max Besora, Jaume Coll Mariné, Maria Guasch i Albert Juvany són quatre dels autors 
catalans que coincideixen aquesta tardor als taulells de novetats de les llibreries. 
Demostren una vegada més la vitalitat, diversitat i exigència del talent jove autòcton

que allò que els afecta tingui una re-
percussió en ella –diu–. A Olor de 
clor sota la roba hi ha molta placide-
sa, però per a mi el llibre està ple de 
petites violències. La infància ho té, 
això”. En un dels capítols, la Júlia va 
a la platja amb els tiets i se’n va a ju-
gar amb els fills d’uns turistes, que 
acaben orinant al trencall. “És una 
situació pueril, o potser obscena, 
que es complica quan una dona els 
diu que són uns porcs, però ho fa mi-
rant a la nena, que precisament no 
fa res dolent, tret d’estar-los mi-
rant”, argumenta. La Júlia queda 
palplantada davant d’aquell fet in-
esperat, igual que en altres ocasions 
nota que a dins del coll se li fa una 
serp d’aigua que li impedeix parlar, 
l’atropella i l’ofega. “Aquesta serp 
d’aigua és l’ansietat –diu Guasch, 

La Júlia, narradora d’Olor de 
clor sota la roba, observa el 
seu entorn amb subtilesa i 
meticulositat. Per això el 

recorda anys després amb tots els 
detalls intactes: les sensacions, les 
propietats olfactives i els dobles 
sentits. “La meva intenció inicial 
era escriure una novel·la en dues 
parts: la del passat, on una noia re-
cordaria un estiu d’infància, i la del 
present –explica MMaria Guasch (03) 
en una cafeteria del barri barceloní 
d’Horta, amb un biquini i un refresc 
al davant–. Volia que el llibre co-
mencés amb un estiu lluminós, amb 
situacions aparentment trivials, i 
que això quedés trencat per un fet 
traumàtic. A mesura que vaig anar 
treballant em vaig adonar que la psi-
cologia d’una nena d’onze anys po-

dia ser tan complexa com la d’una 
dona adulta. La llum d’aquell ambi-
ent estival també portava, per si ma-
teixa, una malenconia i una càrre-
ga de sentiments considerable”. 

La Júlia viu en un poble que po-
dria ser Begues –on l’autora va néi-
xer el 1983–, i passa bona part del 
temps amb l’àvia i els tiets, que vi-
uen en un grup de cases dels afores, 
a les quals s’accedeix per un camí 
sense asfaltar, a mig camí de la vila 
i de les torres dels estiuejants. Allà 
hi té la cosina, la Sílvia, que té cator-
ze anys, i els llogaters que ocupen 
una part de la propietat, la Marina 
i el Carlos i els seus dos fills, el David 
–molt amic de la Sílvia: tenen la ma-
teixa edat– i el Diego, que té vint 
anys. “La Júlia es dedica a espiar so-
bretot el que passa als altres, i no vol 
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Llums i ombres de l’estiu que teníem onze anys
aclarint una de les metàfores més 
pertorbadores del llibre –. Quan 
s’altera tartamudeja, o es queda en 
silenci, i sovint s’ha de d’amagar 
dels personatges. És un personatge 
solitari i introvertit, que sent que no 
encaixa ni quan està amb algú ni 
quan es queda sola”. 

Gràcies a la delicada novel·la de 
Guasch el lector podrà reviure la xa-
fogor real i anímica d’uns mesos 
crucials: “Tot i que té onze anys, ella 
comença a percebre la inquietud pel 
propi cos. Aviat ja no li pertanyerà”. 
Trastornada per alguna descober-
ta inquietant, esquitxada per la las-
cívia masculina puntual (“els homes 
adults són l’alteritat absoluta, per a 
mi”, reconeix l’autora), la Júlia no 
pot evitar, de tant en tant, compor-
tar-se amb crueltat. ✒

Calostre i Rosetta Stone i la vincu-
lació progressiva d’ella –per mitjà 
del professor Gerardo Gerundio–  
amb la secta infinitista d’Allioli Rin-
poche, que vol “desenvolupar els 
mètodes precisos i exactes per aug-
mentar la consciència espiritual”  
entrant en contacte amb la civilitza-
ció Nyargoc, que tenen com a par-
ticularitat l’absència de cul. Podria 
semblar una astracanada, però no és 
només això: eliminant-los el cul, Be-
sora denota que els alienígenes no 
creuen en la paideia que arrenca 
amb Sòcrates i Plató i que arriba fins 
als nostres dies per mitjà de l’ense-
nyament universitari. 

“La lluita de fons de la novel·la es 
dóna entre dues maneres d’accedir 
al coneixement: l’acadèmica i la sec-
tària –admet Besora–. Les dues op-
cions t’ensenyen una veritat, la se-
va”. La crítica al sistema universita-
ri es fa present en frases com “l’es-
tudiant avui és una mercaderia, 

Entrevistar MMax Besora (04) 
és una llarga concatenació 
de declaracions off the re-
cord, interrompudes breu-

ment per comentaris –interessants 
i matisats– sobre les seves dues no-
vel·les, Vulcano (LaBreu, 2011) i La 
tècnica meravellosa, que acaba de 
publicar a Males Herbes. “En aquest 
llibre barrejo uns quants gèneres: hi 
ha, per sobre de tot, la novel·la de 
campus, però també la novel·la 
d’aventures, el bildungsroman, la 
novel·la d’amor, la crítica-ficció i el 
comentari d’autoajuda sectari”, ex-
plica, fumant un cigarret rere l’altre, 
en un bar del Raval. Ambientada a 

“l’Any del Senyor 2012” –perquè era 
quan “s’havia d’acabar el món”–, La 
tècnica meravellosa passa en bona 
part al campus de Sant Jeremies, si-
tuat entre la Vall del Bronx i Sant 
Pancraci del Paradís, escenari de la 
novel·la prèvia. “Tenia la idea de fer 
una sèrie de llibres ambientats en 
aquesta geografia imaginada –diu–, 
però amb el següent, que serà el meu 
testament literari, ho trenco del tot, 
perquè passa a Veneçuela al segle 
XVII, i el protagonista, Joan Orpí, va 
existir realment”. 

L’acció de la novel·la es desenvo-
lupa al voltant de dos fets principals, 
la ruptura sentimental entre J.R. 
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‘Llum, foc, destrucció’:  
un campus esbojarrat

entenent que representa una mer-
caderia en un món de mercaderies 
controlat pel mercat internacional 
de mercaderies”. Besora diu que 
“els anys universitaris són un pur-
gatori”, i que quan s’abandonen les 
aules “s’acaba apareixent al desert 
laboral, sense que el que s’ha après 
tingui una finalitat pràctica, sobre-
tot en els estudis d’humanitats”.  
Ell, però, té clar que “la gràcia de la 
literatura és que no serveix per a 
res”. I a l’hora d’explicar la batalla 
entre l’acadèmia i l’autoajuda l’op-
ció que se li ha acudit és l’humor. El 
lector que no rigui amb els diàlegs 
esbojarrats de J.R. Calostre i els 
seus amics, amb el degà Barbacoa 
–que té cara de porc–, amb la Im-
mensa Bola de Merda i amb el guru 
que aprofita un viatge mental de Ro-
setta Stone per treure-li les calces i 
anar per feina té un problema. Si, a 
més, se sent ofès, el Max té la res-
posta: “No és el meu problema”. ✒
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