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És curiós que al-
gunes de les no-
vel·les més inte-
ressants d’aquest 
començament de 
segle girin al vol-
tant dels nens. 

Penso en Lunar Park, de Bret Easton 
Ellis; La mort de Bunny Monro, de 
Nick Cave, o La infantesa de Jesús, 
de J.M. Coetzee, on la distopia i la re-
alitat es barregen en diversos graus 
i on, tot i que els nens no apareixen 
maltractats ni s’abusa d’ells, el mal-
estar i l’absurd de la nostra societat 
se’ls infiltra fins al punt –com pas-
sa a Lunar Park– d’abandonar les se-
ves cases per anar a viure a un lloc ig-
not i millor, lluny dels adults. 

La nova i esplèndida novel·la 
d’Ian McEwan participa d’aquest in-
terès pel món infantil, i ho fa des 
d’una perspectiva més radicalment 
realista, amb una actitud de denún-
cia que s’integra perfectament en 
l’estructura dramàtica i la caracte-
rització dels personatges. En la pro-
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PERFIL tagonista, la Fiona Maye, magistra-
da del Tribunal Superior de Justícia 
de Londres, conflueixen dos conflic-
tes alhora: per un cantó, un diumen-
ge al capvespre, una de les hores 
punta de l’avorriment anglès, el seu 
marit li planteja el desig de tenir una 
aventura abans de complir els sei-
xanta. No vol deixar-la: només aco-
miadar-se de la maduresa vivint una 
intensa relació sexual amb una jove 
comptable de 28 anys que ha cone-
gut. La primera reacció de la Fiona 
és d’indignació, una indignació que 
potser al principi sembla desmesu-
rada, irracional. El segon conflicte 
li arriba a la sala del tribunal: el pro-
tagonista és l’Adam Henry, un noi 
testimoni de Jehovà que per poder 
curar la leucèmia que pateix neces-
sita una transfusió de sang, cosa, 
com tots sabem, terminantment 
prohibida en aquesta religió. A 
l’Adam li falten tres mesos per fer els 
divuit, i la decisió la prenen, per tant, 
els pares; però ell té la mateixa opi-
nió, i està convençut de les seves cre-
ences. I és l’Adam qui nua els dos fils 
que ha encetat la Fiona, perquè ella 
no ha tingut fills: la seva vida profes-
sional l’ha absorbit de tal manera 
que al moment culminant de la se-
va carrera, quan va jurar el càrrec a 
l’alt tribunal, “va saber que s’havia 
acabat la partida i que pertanyia a la 
llei de la mateixa manera que altres 
dones s’havien casat amb Jesús”.  

La mare frustrada aflora 
La Fiona està casada amb la llei, i 
pensa que, en certa manera, la vida 
construïda amb el seu marit ha de ser 
tan permanent com aquest vincle i 
no pot ser anorreada per una efíme-
ra efervescència sexual. En conèixer 
l’Adam, la mare frustrada que hi ha al 
fons de la Fiona apareix de sobte amb 

una força inèdita fins llavors. Està 
acostumada a veure com els nens són 
“fitxes de joc, moneda de canvi per a 
les mares, víctimes d’abandonament 
econòmic o emocional dels pares; 
pretextos per a acusacions de mal-
tractaments reals, imaginaris o cíni-
cament inventats”. Però el cas de 
l’Adam és diferent. Ell i els pares 
s’enfronten solidàriament als desit-
jos de l’hospital de fer-li la transfusió 
per salvar-lo. I, a més, l’Adam és un 
nen intel·ligent, despert, que s’ex-
pressa molt bé oralment i a més es-
criu poemes, uns poemes madurs 
que impressionen la Fiona. L’escena 
en què ella el va a visitar a l’hospital 
constitueix un dels moments més in-
tensos, lúcids i inoblidables del lli-
bre: el diàleg que mantenen defuig en 
tot moment el tòpic, en cap moment 
es fa befa de les creences de l’Adam, 
i si algú surt replantejant-se el seu 
món és més la Fiona que l’Adam. 
McEwan arriba al fons del pinyol, el 
tema de la llibertat: tenen dret els pa-
res a educar els fills en les seves cre-
ences i després dir que són lliures per 
triar? L’Adam, que ha sofert “una ex-
posició ininterrompuda i monocro-
ma a una imatge del món”, realment 
pot escollir el que és millor per a ell, 
o l’estat (en aquest cas la justícia) ha 
d’intervenir quan les creences perju-
diquen l’interessat? 

A partir d’aquest punt, la trama 
pren un gir sorprenent que, més que 
donar respostes, va plantejant no-
ves preguntes, i que porta a un des-
enllaç tan inesperat com subtil i, en 
certa mesura, misteriós. McEwan 
guia la novel·la amb mà fèrria, amb 
una precisió i una concisió de mes-
tre, i ens ofereix, en la meva opinió, 
la seva millor obra i un document de 
l’absurd i la mesquinesa dels nos-
tres temps.✒
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El títol de la terce-
ra novel·la de Raül 
Romeva, Pont de 
cendra, remet a la 
idea d’intentar 
construir alguna 
cosa positiva i útil 

–el pont– a partir del que queda –les 
cendres– del que ha sigut derrotat o 
destruït. Muntada a partir d’un do-
ble pla narratiu que aparentment no 
presenta cap tipus de connexió –un 
transcorre en la Sarajevo assetjada 
dels anys 90 i l’altre en els esquerps 
paratges volcànics de la Islàndia 
d’ara mateix–, la novel·la s’obre 
plantejant un parell de qüestions 
que, de manera més o menys direc-
ta, sembla que estaran vinculades a 
la idea força formulada pel títol. La 
primera qüestió és què cal fer amb 

Una novel·la plena de drames però gens dramàtica 
l’odi que ens impulsa contra aquells 
que ens han fet malbé la vida i per 
culpa dels quals hem perdut algú que 
estimàvem. Més òbvia, la segona 
qüestió gira al voltant de quin paper 
convé que tinguin l’oblit i el perdó en 
el procés d’assumpció i de superació 
d’una tragèdia. Més enllà de l’interès 
que poden despertar, tant una 
qüestió com l’altra aviat són 
deixades de banda. És l’in-
dici evident que ens tro-
bem davant d’una no-
vel·la llastada per la 
indefinició de sentit, 
d’argument erràtic i 
amorfa tant en ter-
mes d’estil com d’ex-
pressió i d’exploració 
d’uns caràcters humans 
posats al límit. 

ha anat a Islàndia per llançar les cen-
dres del seu germà –assassinat– dins 
un volcà, pateix un accident i cau dins 
una gruta, però és rescatada per 
l’Axel. Tot i que la peripècia “subter-
rània i subglacial” que viu donaria per 
crear un relat d’allò més intens, no 
hi trobem ni el terror ni l’aventura de 
qui lluita per la supervivència. 

El final de la novel·la connecta 
les dues trames, però ho fa mitjan-
çant un al·luvió de coincidències 
inversemblants i d’informacions 
gratuïtes. La prosa té alguna ex-
pressió desafortunada –“ofegada 
en el meu oceà particular de nega-
tivitat”– o improcedentment lite-
rària –“la ràdio cada dia estava més 
muda, per culpa de l’absència 
d’electricitat”–, però en conjunt es 
limita a ser funcional.✒
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Tot i que, per la seva feina de co-
operant, Romeva va viure en prime-
ra persona el conflicte dels Balcans 
–tal com explica a l’epíleg que tanca 
el llibre–, la recreació literària que fa 
de la guerra està mancada de tensió, 
d’angoixa i de dramatisme. No hi fal-
ta res –hi ha odis interètnics, penúri-

es, franctiradors, violència...–, pe-
rò tot es limita a funcionar 

com l’attrezzo de la bio-
grafia, els records i les 

reflexions de la Dra-
gana, una adoles-
cent sèrbia que es fa 
dona enmig del des-
astre. De la monòto-

na trama islandesa 
se’n pot dir que li falta 

ànima, també. La Nat-
za, una jove catalana que 
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