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Per escriure bo-
nes novel·les cal 
fer bé moltes co-
ses a la vegada: 
crear personat-
ges vívids i com-
plexos, travar 

una bona estructura argumental, 
ser capaç de descriure paisatges i 
d’aprofundir en la psicologia de 
qui els transita, fer parlar unes 
persones inexistents com si fossin 
davant del lector... i res de tot ai-
xò funciona si no s’és capaç de po-
sar una paraula darrere de l’altra 
amb gràcia, estil o intenció literà-
ria. Quan tot plegat entra en co-
munió, els paisatges agafen forma 

Viure sota la pluja

de frase i gràcies a una sola parau-
la podem veure una cara. I no una 
en concret, sinó una de diferent 
dins del cap de cada lector, que per 
alguna cosa la literatura té la po-
tència evocativa que no té l’audio-
visual. Una de les maneres d’acon-
seguir aquesta rara comunió és 
provar de trobar mecanismes for-
mals o excuses argumentals que 
reflecteixin el fons del que es vol  
explicar. 

Si el que es vol explicar, per 
exemple, és la història d’un noi 
que no és capaç de sortir de la 
bombolla que és ell mateix, i que, 
per tant, no es pot construir una 
identitat, què hi ha millor que do-

tar el personatge d’una malaltia 
que consisteixi en això: la proso-
pagnòsia, o incapacitat de reconèi-
xer les cares de les persones. Això 
inclou la cara d’un mateix, és a dir 
que cada matí un estrany et saluda 
des del mirall. El protagonista de 
Barba xopa de sang té aquesta ma-
laltia i s’hi ha acostumat, però és 
evident que li ha determinat la ma-
nera de relacionar-se amb el món: 
li agrada estar sol i no aconsegueix 
allargar les relacions sentimentals 
gaire temps. Ha de reconèixer les 
noies amb qui ha passat una nit per 
la forma de les mans, pel pentinat 
o per un tatuatge en algun lloc del 
cos: n’hi ha una que li diu que, en el 
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“Ens forma allò que desitgem”. 
Aquesta és una de les frases 

més importants d’En una sola perso-
na, de John Irving. Marta Pera Cu-
curell signa l’esplèndida traducció 
catalana d’una novel·la en què un es-
criptor recorda el seu doble desper-
tar sexual: s’enamora d’un noi amb 
qui fa lluita grecoromana, i també 
d’una bibliotecària de mitjana edat, 
la senyoreta Frost, que a més d’ini-
ciar-lo sexualment l’ajuda a desco-
brir la literatura.

En una sola 
persona 
JOHN IRVING 
Labutxaca
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FICCIÓ

Els nens d’avui estan tips de bus-
car el Wally, els barrufets i al-

tres extraterrestres de noms al·luci-
nats: des d’ara tenen una alternativa 
creïble  –i creient– gràcies a Roger 
Hébrard, que s’ha empescat On és el 
Papa? Els lectors han d’observar 
amb atenció els diversos escenaris 
parisencs –la Torre Eiffel, el metro, 
l’Arc de Triomf, el Grand Palais, el 
Museu del Louvre– i localitzar-hi la 
figura diminuta i cordial del papa 
Francesc.

On és el Papa? 
ROGER HÉBRARD 
Malinka libros 

INFANTIL

L’escriptora i il·lustradora Han-
nah Shaw s’ha empescat una 

de les novel·les més deliciosament 
fastigoses dels últims anys. Protago-
nitzada per una rata de claveguera, 
el Serafí Sarnós, l’antiheroi ha de 
desembussar el riu per ajudar els ha-
bitants de Cagarret de Mar, que ja 
n’estan tips de flaires, ferums i fums 
pudorífics. Al Sarnós l’acompanyen 
dos éssers igual de llefiscosos, el Ca-
pità Rat i el Tifa, acostumats a viu-
re entre immundícia.

Serafí Sarnós 
HANNAH SHAW 
Cruïlla 

INFANTIL

MARINA 
ESPASA

fons, això ja li està bé, perquè li 
permet no enganxar-se massa, 
sentir-se superior i diferent de tot-
hom. I ell –que tampoc no té nom– 
no la contradiu.  

Un avi misteriós 
Arriba a Garopaba, un petit poble 
de pescadors a la vora del mar, em-
pès per la curiositat sobre la vida 
que hi va dur el seu avi Gaudério, 
un mite entre la gent de la zona. 
Poc abans de morir, el seu pare n’hi 
ha explicat la història, que té una 
fi més que fosca, i això és prou per-
què el noi decideixi instal·lar-se al 
davant del mar i començar a inda-
gar. Aviat s’adona que molta gent 
s’espanta en veure’l, perquè és el 
viu retrat d’en Gaudério, i, a mesu-
ra que la història avança, aquesta 
semblança s’accentua: es deixa 
barba, s’aprima, el sol el desgasta... 
Cada vegada sembla més un nàu-
frag, un supervivent. En lloc d’acla-
rir-se, el misteri de l’avi s’enfos-
queix. ¿El van apunyalar entre uns 
quants en un ball del poble? ¿Va 
morir de debò? ¿O encara volta per 
les muntanyes? I ell, com és que es 
pot aixecar de terra després d’una 
pallissa mortal? I com és que el gos 
que l’acompanya sobreviu a un ac-
cident terrible? El millor de la no-
vel·la –que a estones sembla que 
s’allargassi, però que al final es clou 
amb mà mestra– és l’atmosfera que 
crea, la sensació d’embolcallament 
inquietant que proporciona, i que 
reprodueix segurament molt bé la 
sensació de viure amb aquesta pe-
tita anomalia, com si visquéssim 
sota una pluja permanent que no 
ens deixés veure-hi més enllà del 
nostre nas i ens anés xopant fins al 
moll dels ossos, fins a convertir-
nos en éssers anònims, sense vo-
luntat i sense cara. O fins que la 
nostra cara fos exactament la ma-
teixa que aquella de qui sempre ha-
víem fugit.  

Daniel Galera (nascut el 1979 a 
São Paulo) ha reescrit la història 
del fill que fuig del pare però es 
converteix en ell amb un vestit 
nou: el banyador del professor de 
natació que neda i neda i acaba 
sempre a la mateixa riba. Quina 
travessia més magnífica, però, i 
que bé que sona en català, gràcies 
a la bona feina del traductor Josep 
Domènech Ponsatí.✒

EL PERSONATGE DE ‘BARBA XOPA DE SANG’ S’INSTAL·LA AL POBLE PESQUER DE GAROPABA. LAGERIK / GETTY


