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DISSABTE, 10 D’OCTUBRE DEL 2015 ara   

La darrera no-
vel·la de Lluís Ma-
ria Todó és, sobre-
tot, una curiosa 
reivindicació de la 
família: no de la 
família en un sen-

tit carrincló, sinó com un espai on in-
tentem perllongar la nostra experi-
ència com a fills –si ha estat positiva– 
o esmenar-la, en cas que no ho hagi 
estat tant. Responent a la frase d’An-
dré Gide “Famílies, us odio”, el nar-
rador repassa el que ha estat la seva 
vida com “un seguit d’intents de re-
fer les famílies trencades, reconstru-
ir-ne de noves una i una altra vegada. 
Famílies homo o heterosexuals, mo-
no o poliparentals, clàssiques o mo-

De famílies, drogues 
i generacions

dernes, però famílies en definitiva”. 
I si abans he qualificat de “curiosa” 
aquesta reivindicació és perquè a la 
generació de Todó, els que van néixer 
al voltant de la dècada dels 50 i van 
arribar a la maduresa en el trenca-
ment de valors dels 70 –també ano-
menat per alguns “empanada men-
tal”–, el concepte de família fou un 
dels primers que va esclatar, i s’ha tri-
gat molts anys a fundar-ne una no-
va idea amb què tothom se senti a 
gust, si és que tal cosa ha passat. 

Todó, professor de literatura i de 
traducció durant molts anys, no-
vel·lista lent i meticulós i magnífic 
traductor –qui no la tingui que com-
pri la seva traducció dels Tres contes 
de Flaubert–, ha volgut combinar 

lliurant-se a la seva passió per l’es-
criptura –de notes personals, no 
per ser publicades–, acabarà enfi-
lant, gairebé sense voler, aquesta 
novel·la eminentment generacio-
nal, on van surant a la superfície 
tots els tics, les pors, les inexperi-
ències i frustracions d’una quinta 
que intuïa que no havia de repetir el 
model dels seus pares, però que en-
cara no tenia gaire clar per quin al-
tre substituir-lo.  

El narrador vol evitar que li pas-
si el que ens diu Pascal en un dels 
seus Pensaments: “Se m’ha escapat 
un pensament, volia escriure’l; en 
comptes d’això, escric que se m’ha 
escapat”. De sobte, convivint amb el 
fill i amb aquest infiltrat que vol 
abandonar –la “droga”– comprèn 
que al llarg de la seva vida se li han 
escapat moltes coses, que ha viscut 
moltes “el·lipsis” i que en molts mo-
ments no ha sabut seguir l’argument 
dels dies.  

En el recorregut de la seva vida, 
els de certa edat reviurem la nostàl-
gia d’una Barcelona desapareguda 
on hi havia moltes nits intermina-
bles i molta més barreja social, els 
assaigs d’emparellar-se, la gosadia 
de tenir fills, el descobrir que 
t’agradava un sexe diferent del que 
havies triat al principi. I els que no 
ho hagin viscut trobaran un retrat 
precís de l’època, on la crònica 
–amb la seva banda sonora de Lou 
Reed, Dylan, Leonard Cohen o Pink 
Floyd– va perfectament cosida a la 
peripècia vital i evocadora del nar-
rador i on s’hi aporta més compren-
sió que agror. 

El gran encert de Todó ha estat 
aplicar a l’escena esbojarrada dels 
70, al món terrible de la drogoaddic-
ció, una prosa serena, mesurada, 
molt francesa i reflexiva, que crea 
una distància pertinent que permet 
al narrador enfrontar-se amb el pas-
sat, superar el mono d’entendre la vi-
da i seguir fent el que més li agrada: 
“Traduir, perquè traduir significa es-
criure, i escriure significa copiar, és 
a dir traduir, és a dir escriure, és a dir 
copiar, copiar, copiar”.✒

Passa sovint que 
quan un escriptor 
recull algun èxit, 
ja sigui de vendes 
o bé en forma de 
premis, que no 
sempre van junts, 

l’editorial faci remoure calaixos i 
commini l’autor a intentar seguir la 
cresta de l’onada i decideix publicar-
li, moltes vegades a cuita-corrents, 
més textos. I si aquest mercadeig 
editorial s’equivoca, aleshores els 
autors també. El perjudici, si n’hi ha, 
va a càrrec del lector, decebut per 
haver malversat el temps i perdut la 
confiança en l’autor i l’editorial. Pe-
rò també s’hi esgarria la literatura 
mateixa en caure avall el seu valor 
intrínsec. Em penso que podríem 
afirmar que els escriptors, exceptu-
ant-ne algun de genial, no són pas 
bons o dolents, sinó que en tot cas 
fan llibres bons (incloc aquí l’aven-
tura del risc i les provatures) o do-
lents, deixant de banda alguns bolets 
excepcionals. Per què, doncs, es pu-

Un món sense llum
blica tot? On para l’honestedat? El 
primer crític, el més exigent i rigo-
rós, no hauria de ser el mateix edi-
tor? Rumiava això després de llegir 
l’última novel·la de Gerbrand Bak-
ker (Països Baixos, 1962), editada 
per Raig Verd, i que duu per títol Les 
pereres fan la flor blanca. Recordo 
que Gerbrand Bakker va guanyar el 
premi IMPAC (2010) i el premi Lli-
breter (2012) per la novel·la A dalt tot 
està tranquil, i el 2013 va obtenir el 
premi Independent Foreign Fiction 
per la seva obra Deu oques blanques.  

El seu darrer llibre, acabat de pu-
blicar, és també el seu primer. Les 
pereres fan la flor blanca era, en prin-
cipi, una novel·la infantil juvenil. Ara 
el senyor Bakker l’ha reescrita, bàsi-
cament escapçant-la, imagino que 
per poder ampliar el camp lector i 
arribar així a un públic més adult. 
Com si la literatura posseís edat! En 
tot cas, Les pereres fan la flor blanca 
relata una història familiar que co-
mença amb uns bessons adolescents 
jugant amb el seu germà petit, i un 

família, anomenat Daan, inseparable 
companyia del Gerson.  

Sospito que l’interès veritable 
d’aquesta història és formal. Ho ve-
iem en l’habilitat extraordinària 
amb què Bakker entreteixeix les 
veus dels personatges i en la gran ca-
pacitat d’inserir l’ull en la ment in-
fantil. Un joc engrescador que con-
fon i despista el lector, que sense 
adonar-se’n es troba transitant per 
paratges mentals on no s’acaba de 
saber qui és qui. De vegades no se sap 
quin personatge parla, i les veus sal-
ten de l’un a l’altre, subtilment; fins i 
tot el Daan, el gosset, expressa els 
seus sentits pensaments com un 
més. La idea, crec, és situar el lector 
en la foscor, en aquell estat especial 
que deu patir una persona cega. Un 
exercici narratiu interessant, i tot un 
repte això d’escriure un llibre en pri-
mera persona del plural, el cas de 
crear un narrador amb dos caps, a 
través d’uns germans bessons que 
expliquen la història a la vegada. Que 
jo sàpiga, no n’hi ha precedents.✒
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pare separat que se’ls emporta de va-
cances a casa els avis amb un cotxe 
força atrotinat. El tipificat món de la 
desestructuració familiar ve a ser 
l’escenografia d’aquesta història 
trista, estranya i peculiar. 

Potser perquè res és normal en el 
món dels infants, un espai mental 
des del qual l’autor transforma l’or-
dinari en extraordinari. En realitat la 
novel·la de Gerbrand Bakker podria 
titular-se el Llibre de les pèrdues o les 
absències. Absències fonamentals 
com són la d’una mare que no hi és o 
la d’un pare que sembla tan allunyat 
dels seus fills, tan despersonalitzat i 
tan sobrepassat pels esdeveniments 
que només l’entreveiem entre bro-
mes, puntualment. Tanmateix, el 
nucli de la història és emocional, a 
cavall de la relació i la personalitat 
dels tres germans: el Klaas i el Kees, 
que són els germans grans (bessons) 
del Gerson, un minyó excepcional-
ment sensible i lúcid que acabarà 
matant de pena alguns lectors, segur. 
I cal, encara, afegir-hi el gosset de la 

aquestes dues darreres vocacions 
por oferir-nos un relat protagonitzat 
per un traductor, un personatge con-
tingut i reflexiu, amb poca tendència 
a les efusions, que ha arribat a una si-
tuació vital que en podríem dir d’es-
tabilitat resignada. Separat de la ma-
re del seu fill, i supervivent d’una re-
lació amb una infidel compulsiva, es 
veu en el pas d’haver d’ajudar el seu 
fill a superar “l’últim mono” de l’he-
roïna. Ja n’ha passat dos: un en una 
granja de rehabilitació i l’altra a Ma-
llorca, amb la mare, que ara conviu 
amb una dona, na Tònia.  

Però aquesta vegada el narrador 
és l’única crossa del fill, i durant els 
dies de convivència iniciarà una 
llarga reflexió/narració en què, 


