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Quan algú que 
jutja pública-
ment un llibre no 
en queda satisfet 
té dues vies: la 
humilitat o el car-
natge. Certs crí-

tics molt atrevits frueixen amb 
aquest segon recurs: destrossar el 
llibre que ha escrit algú altre pot re-
sultar un plaer refinat i volàtil per-
què és fàcil i costa ben poc destruir 
allò que ha costat mesos o anys 
d’edificar amb més o menys encert. 
Tanmateix, quan qui judica és un 
escriptor –com és el meu cas– és lò-
gic que s’hi procure ser caut i –per 
què no– una mica magnànim. Sé el 
que costa escriure un llibre, quantes 
il·lusions s’hi depositen, com és de 
difícil excel·lir-hi absolutament. Ser 
humil a l’hora de jutjar un col·lega és 
també una manera raonable de re-
conèixer que la meua opinió, al cap 
i a la fi, és només una opinió.  

Contra la  
connivència polsosa

Feliços els feliços és un aplec d’una 
vintena de fragments en què un gra-
pat de personatges de diferent edat, 
sexe i condició interactuen i s’entre-
llacen en una pugna existencial en 
què sovint hi ha el sexe enmig i sem-
pre la múltiple i viscosa variabilitat 
de les emocions. El títol ve suggerit 
per una cita preliminar de Borges: 
“Felices los amados y los amantes y los 
que pueden prescindir del amor. Fe-
lices los felices” (en castellà en l’origi-
nal). El bucle borgià sembla voler 
suggerir la intenció de l’autora de 
presentar un aplec més o menys ca-
sual de tipus que potser tenen en co-
mú anar passant la vida papallone-
jant al voltant de la llum de la felici-
tat sense cremar-s’hi mai realment. 
Són gent molt diversa: una professo-
ra d’institut que té por d’envellir ma-
lament, un matrimoni amb desavi-
nences, una anciana amb càncer, una 
parella que té un fill que vol ser Cé-
line Dion, un sexagenari que vol que 

Per escriure El carrer 
estret (1951), Josep Pla 
va treure el mirall 

stendhalià per transcriure la 
realitat del seu entorn més 
pròxim, Palafrugell. Va reba-
tejar el poble amb el nom de 
Torrelles, però rere la màsca-
ra nominal batega la vida quo-
tidiana del lloc on va créixer. 
“L’espill [...] em donà, doncs, 
una sèrie d’imatges, però vaig 
haver de constatar que no re-
flectia cap argument travat, 
cap arquitectura tancada –es-
crivia l’autor al pròleg de la 
novel·la, inclosa a Els pagesos, 
vuitè volum de l’obra comple-
ta–. Un mirall és una força 
passiva, desproveïda de facul-
tats ordenadores. Si el mirall 
no reflecteix cap argument és 
que davant seu no n’hi passà 
cap”. Tot el que escriu Pla és 
estrictament cert: qui esperi 
trobar una peripècia a la pri-
mera ficció llarga de l’autor 
d’El quadern gris –més enda-
vant arribarien Nocturn de 
primavera (1953) i L’herència 
(1972)– en sortirà repel·lit 
gairebé automàticament. Qui 
tingui una mica de paciència 
per deixar-se seduir per la 
prosa planiana, radiant i irò-
nica, descobrirà que les ob-
servacions del narrador i de la 
cuinera Francisqueta expli-
quen la vida minúscula de la 
primera postguerra. S’hi par-
la del fenomen de les perru-
queries, de l’espardenyer Epi-
fani, de la merceria de la Ro-
seta i de l’obsessió per l’estal-
vi: “No obris el llum! Gastem 
massa corrent! Així!”✒

ELS CLÀSSICS
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Gastem massa 
corrent!

l’incineren quan es muira, un metge 
que paga per sexe a jovenetes, un ex-
cèntric jugador de cartes... La peripè-
cia de tots plegats es configura com 
en una sèrie o en una pel·lícula 
d’aquestes que Hollywood deixa fer 
quan vol rivalitzar amb el cinema in-
dependent. Al fons –però no gaire 
amagat– sura la visió que Yasmina 
Reza probablement té sobre la mo-
nogàmia i que podria ser la que ve-
hicula a través de les paraules de 
Chantal Audouin, un dels seus per-
sonatges: “Les parelles em fan fàstic. 
El seu encongiment, la seva conni-
vència polsosa. No m’agrada res 
d’aquesta estructura ambulant que 
travessa el temps davant dels nassos 
dels solitaris. Menyspreo les dues 
parts i només aspiro a destruir-les”. 

Deliciosa xerrameca 
M’agradaria poder dir que de la lec-
tura de tot això he tret alguna sen-
sació clarament positiva, però no ha 
sigut així. Només hi he sabut veure 
una mena de deliciosa xerrameca, 
fins i tot acceptant que de vegades la 
línia divisòria entre la xerrameca i 
l’alta literatura –certa mena d’alta 
literatura– pot ser realment feble. 
He llegit poc Reza però he vist coses 
seues –en teatre, en cinema– que 
m’han semblat interessants. No és 
el cas de Feliços els feliços. No dic 
que no hi haja un propòsit en aques-
ta obra, però no hi he empatitzat. 
L’empatia és essencial amb un lli-
bre: és el que et permet interessar-
t’hi més enllà de l’obligació profes-
sional, el que el dota de l’atractiu 
que el farà perdurable.  

Llegint aquestes pàgines he tin-
gut la mateixa sensació que de vega-
des em sorprén fa anys en les pel·lí-
cules de Woody Allen: tot hi és tèc-
nicament perfecte, els diàlegs són 
correctes i fins i tot amb guspires 
d’autèntica gràcia –la llegendària vis 
còmica del feiner novaiorquès–, els 
personatges són atractius i la mecà-
nica narrativa està ben engreixada. 
Però hi és absent alguna cosa, un ele-
ment inaprehensible, que separa la 
màgia dels seus films dels primers 
temps de la rècula de pel·lícules que, 
invariablement, ens endossa cada 
any en el que portem de segle. Yas-
mina Reza ha escrit un relat que 
m’ha fet el mateix efecte.✒
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L’editorial Minúscula aposta 
per una escriptora i violinista 

francesa nascuda el 1976. A Pietra vi-
va Recondo narra la visita de Miquel 
Àngel a Carrara durant la primavera 
del 1505, fugint de Roma després de 
la mort d’un monjo de qui estava fas-
cinat. Convertit en una celebritat 
gràcies al David i a la més coneguda 
de les seves pietà, l’escultor es dedi-
ca a escollir els blocs de marbre per 
a les pròximes creacions. L’estada 
transformarà la seva visió del món.

Pietra viva 
LEONOR DE RECONDO 
Minúscula 
Trad. Lluís M. Todó
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El cardiòleg i científic Valentí 
Fuster publica en format butxa-

ca el seu llibre més íntim, El cercle de 
la motivació, en què escriu sobre els 
valors que haurien de guiar l’indivi-
du i la societat: ser autèntics, accep-
tar les circumstàncies personals, 
mostrar una actitud positiva i apos-
tar per l’altruisme. Aquestes són 
quatre de les potencialitats en les 
quals Fuster aprofundeix acompa-
nyat de la periodista Emma  
Reverter.

El cercle de la 
motivació 
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La generació nascuda a la dècada 
dels 80 ha tingut ídols com Ma-

donna, Kurt Cobain i Take That, “pi-
oners del moviment gai (sense ser-
ho, cosa que té més mèrit)”, escriu i 
dibuixa Aleix Saló. És una generació 
que ha experimentat amb la droga i 
que ara, de tornada de tot, es col·lo-
ca “fumant-se els Tena Lady” de la 
mare. Divertit, irreverent i imprevi-
sible, Saló aconsegueix un altre lli-
bre molt recomanable, que arriba un 
any després d’Euromalson.

Fills dels 80 
ALEIX SALÓ 
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POLANSKI VA FILMAR ‘UN DÉU SALVATGE’ EL 2011, BASADA EN UNA OBRA DE REZA. ALTA FILMS


