
43ara  DISSABTE, 21 DE FEBRER DEL 2015  
arallegim

El Marià arriba a una sèrie de 
conclusions.  
Em sembla que cap al final de la vi-
da entén que la vida no és perfec-
ta. Viure és acceptar tots aquests 
ocells foscos que ens acompanyen.  

Ocells com ara L’àguila negra de la 
cançó de Maria del Mar Bonet. 
Hi ha parelles que tenen una cançó 
que ha sigut important. N’hi ha que 
farien bé de no tenir-ne o de separar-
se [riu]. Vaig escollir L’àguila negra 
perquè el 1971 la cançó de Maria del 
Mar Bonet va ser Disc d’Or. La ver-
sió catalana no té les interpretacions 
fosques de l’original de Barbara [els 
abusos per part del seu pare]. Va 
connectar amb molta gent.  

Les escenes de sexe són abundants a 
la primera part de la novel·la. Com 
t’hi volies aproximar? 
Volia fugir de l’explicitesa d’aquells 
autors agosarats que descriuen els ge-
nitals masculins i femenins quasi tèc-
nicament. Si he entrat al dormitori 
–era el primer cop– és perquè calia. 

Hi ha una escena en què la Teresa 
masturba el Marià al damunt d’un 
plat de macarrons. 
Quan el meu pare va llegir un pri-
mer esborrany de la novel·la, em va 
dir: “Això dels macarrons ho trauràs, 
oi?” Em va semblar que era més ne-
cessari que mai deixar l’escena.✒

Jordi, i hi ha un grup de gent que co-
mença a llançar caramels als cotxes 
de policia en senyal de protesta per 
l’execució. En el cas de l’Onze de Se-
tembre, hi surt perquè és la primera 
vegada que el Marià va a una manifes-
tació. Quan un esdeveniment no és 
important per a la novel·la, no el men-
ciono. Digue’m on surt el cop d’estat 
de Tejero... No te’n recordes, oi? 
[Riu.] És perquè no hi és! 

Recordo una menció brevíssima a 
les Olimpíades del 92. 
També té a veure amb la història. Un 
dels fills del Marià ha portat la torxa 
en un tram del recorregut. Igual que 
altres vegades, la documentació ha si-
gut molt important, però L’àguila ne-
gra no és un llibre que busqui donar 
dades perquè sí. Busco versemblan-
ça. És versemblant quan el Marià par-
la de l’opalescència i la iridescència, o 
quan després de jubilar-se troba a fal-
tar el mirallet de la consulta i el seu 
instrumental.  

¿No hi ha una voluntat d’explicar 
una generació, una societat? 
No. Em posa molt nerviós fer tesi, de 
la mateixa manera que també m’em-
prenya quan altres autors ho fan. Jo 
no pretenc explicar les claus de res. 
Les novel·les són personatges i esce-
nes. En les meves històries, els per-
sonatges s’expliquen a través de les 
converses i les decisions. 
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Al primer capítol 
de L’àguila ne-
gra, la sisena no-
vel·la de Joan 
Carreras, un ho-
me de 70 anys 
pren el sol, des-

pullat, mentre es reconcilia amb 
l’existència i comprèn que “la vida 
no li ha sigut esquiva ni obsequio-
sa, sinó més aviat harmoniosa i 
consecutiva”. Al llarg de les 350 pà-
gines següents, descobrirem qui és 
aquest home, com s’ha produït la 
seqüència d’esdeveniments que 
l’han portat a retirar-se a un poble 
nudista i amb quina intenció s’hi 
ha instal·lat. 

L’estructura de la novel·la, mun-
tada a partir d’un doble pla narra-
tiu que alterna capítols ubicats al 
present del poble (any 2013) i capí-
tols que reconstrueixen la biogra-
fia del protagonista (1951, 1962, 
1969, etc.), reforça el caràcter inda-
gador de la proposta de Carreras. 
Lluny de la literatura de grans pe-
ripècies i sorpreses xocants, però, 
aquí aviat entenem que no hi ha res 
gaire especial per descobrir. El 
protagonista, Marià Solvell, és un 
dentista jubilat que ha procurat 
viure sempre d’una manera aco-
modatícia, malgrat el context his-
tòric tan convuls que li ha fet d’es-
cenari i malgrat, també, els dramà-
tics sotracs personals que, ocasio-
nalment, li han trasbalsat la vida. 

Que no hi hagi res gaire especi-
al per descobrir no significa que no 
hi hagi res d’interessant. Ben al 
contrari. Gràcies a una mirada rica 
en detalls, a una prosa eficaç i ele-
gant –d’una fluïdesa anglosaxona– 
i a uns girs argumentals molt no-
vel·lescos però sempre plausibles 
i versemblants, Carreras aconse-
gueix que la vulgar familiaritat del 
protagonista ens interpel·li. No hi 
ha res que no hàgim llegit desenes 
de vegades –la infantesa en la gri-
sa Barcelona franquista, la forma-
ció universitària, el goig de l’amis-

Les restitucions 
impossibles

tat, la llibertat de la dècada dels sei-
xanta, la descoberta del sexe, la 
substitució de l’amant desbocada 
per l’esposa suau i confortable, la 
criança dels fills, la pèrdua de l’en-
tusiasme…–, però si estem d’acord 
que una de les virtuts de la bona li-
teratura és saber revitalitzar unes 
situacions, unes experiències i uns 
sentiments que ja coneixíem, és 
evident que L’àguila negra és bona 
literatura. 

Un dels encerts de la novel·la és 
la manera com captura el pas del 
temps i els seus efectes en el caràc-
ter de les persones. També és nota-
ble tot el que té a veure amb el con-
flicte central del protagonista. Ma-
rià Solvell passa la majoria de les 
hores treballant a la seva consulta 
dental, un lloc higiènic, segur i or-
denat on tot –un queixal corcat, 
una dent estellada– és reparable i 
restituïble. Després, però, ha de su-
portar, com tothom, els embats de 
la realitat, plena de restitucions 
impossibles. La peripècia de Sol-
vell dibuixa la dura assumpció de la 
inestabilitat i la incertesa. 

Narrada per una tercera persona 
omniscient, L’àguila negra és una 
novel·la molt pulcra i organitzada: 
l’argument es desplega bé, els per-
sonatges estan ben dibuixats, els di-
àlegs són naturals. També està ben 
escrita: cada frase serveix per defi-
nir el món que s’hi relata i els per-
sonatges que el poblen o per fer 
avançar l’acció. Un possible defec-
te derivaria, paradoxalment, de la 
seguretat amb què flueix. El ritme 
de la prosa és sempre igual –bonho-
miós, sobri, impertorbable–, no hi 
ha acceleracions ni desacceleraci-
ons, les puntes de dramatisme són 
poc dramàtiques i els esclafits d’in-
tensitat són continguts. Això pro-
voca alguna caiguda en la monoto-
nia. Res greu. La intel·ligència em-
pàtica i la gracilitat narrativa de 
Carreras fan de L’àguila negra una 
novel·la melancòlica, càlida i de 
molt bon llegir.✒
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