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Reyes de Alejan-
dría, la novel·la 
més recent del 
també poeta, di-
etarista i assagis-
ta José Carlos 
Llop (Palma, 

1956), no és exactament una no-
vel·la. O, com a mínim, no ho és a 
la manera clàssica: no s’hi conta 
una història –no hi ha una trama 
argumental definida, que es des-
envolupa i avança fins a arribar a 
un cert desenllaç– ni tampoc hi ha 
una galeria més o menys populosa 
de personatges que, amb els seus 
conflictes, neguits, passions, dile-
mes i idees, permeten al lector 
emmirallar-s’hi, ja sigui des de la 
diferència o des de la semblança. 

Una fantasmagoria exuberant
El que hi ha sobretot és una veu 

narradora ondulant que, des d’un 
present elusiu i bromós, es llança 
en vertigen per les muntanyes rus-
ses de la memòria amb la intenció 
de recuperar els seus anys incan-
descents de joventut –uns anys 
que coincideixen amb els convul-
sos finals dels setanta i principis 
dels vuitanta del segle passat–  i de 
reconstruir els dos escenaris prin-
cipals –les ciutats de Palma i de 
Barcelona– en què va esdevenir-se 
la seva època formativa. 

La manera com aquesta veu 
narradora recupera o reconstrueix 
–o imagina des de la nostàlgia– el 
passat perdut és convocant, sovint 
només de rampellada –com llu-
mins que s’encenen i s’apaguen 

Riba i Jaume Sisa–, dels gestos i les 
actituds –la ràbia contra els falan-
gistes i el menyspreu pels veterans 
comunistes– i de les situacions 
–les corredisses davant dels grisos, 
la mística de l’haixix, la llibertat 
del sexe, la devastació de l’heroï-
na– que van marcar la generació 
que estava en la vintena quan va 
morir Franco, es pot dir que Reyes 
de Alejandría també funciona com 
un autoretrat generacional entre 
poètic i assagístic. 

Tal com és habitual en l’obra de 
Llop, tant el to i el ritme, elegant-
ment recitatius, com la passió cul-
turalista –tot és sempre literatu-
ra–, donen al conjunt de la novel·la 
un aire de fantasmagoria exube-
rant. Que hipnotitza.✒

REYES DE 
ALEJANDRÍA 
JOSÉ CARLOS LLOP 
ALFAGUARA 
178 PÀG. / 17,90 €

PERE ANTONI 
PONS

dins la fosca– tot un enfilall de pre-
sències, referents, escenes, idees 
i moments que, tots junts i en des-
ordre (i a vegades també en con-
tradicció), en van configurar l’edu-
cació sentimental. Ho diu ell ma-
teix a les últimes pàgines: davant 
la pèrdua i els estralls que provoca 
el pas del temps, “no hay más sal-
vavidas que la escritura de la me-
moria, entre la impresión y el fogo-
nazo en la niebla”.  
      Tenint en compte l’estil sugges-
tiu i evocador, amb ressonàncies 
de salmòdia, que fa servir la veu 
narradora, i tenint en compte tam-
bé que el llibre és ple de les obres 
i els escriptors –Pound, Eliot, Pa-
vese, Gil de Biedma i Ferrater–, de 
les cançons –Dylan, Cohen, Pau 

Aquest primer de 
febrer La Van-
guardia complia 
135 anys. A la lon-
gevitat, el diari 
barceloní hi suma 
una innegable as-

cendència político-econòmico-soci-
al que el fan susceptible d’esdevenir 
material literari. Des del ressenti-
ment ho van fer dues de les princi-
pals plomes de la literatura i el pe-
riodisme catalans: Josep Pla en un 
agre homenot dedicat a Carlos Go-
dó, i Agustí Calvet en l’amarga His-
tòria de La Vanguardia (1971). Just 
als antípodes se situa el periodista 
Lluís Foix amb aquest nou volum 
memorialístic, després de La mari-
nada sempre arriba (Columna, 
2013). Ironies del destí, Aquella por-
ta giratòria –títol que fa referència a 
l’accés a la històrica seu del carrer 
Pelai i no a la connivència entre la 
classe política i els sectors oligopo-

‘Cuéntame  
cómo pasó’

lístics– també és obra d’un exdirec-
tor com Gaziel i ha merescut el guar-
dó dedicat a l’autor empordanès. 

A diferència dels seus il·lustres 
predecessors, Foix no pretén bas-
tir un relat complet, ni tan sols 
qüestionar el relat més canònic so-
bre el rotatiu dels Godó. No és la se-
va intenció: incorporat a la redacció 
en tornar de la mili a Menorca, to-
ta la seva vida professional s’ha des-
envolupat a La Vanguardia i amb la 
més estricta i agraïda fidelitat a la 
família propietària. Abandoni el lec-
tor, per tant, qualsevol expectativa 
de crítica i prepari’s per embarcar-
se en una successió d’anècdotes be-
nevolent, de vegades sucoses, sovint 
curioses, sempre nostàlgiques. 
L’exagerada bonhomia l’emparen-
ta amb el seu col·lega Jaime Arias: 
“Els elogis permanents als altres el 
feien entranyable. Potser es passa-
va, a vegades, però hi havia un punt 
de generositat, bondat i una certa 
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por amagada en aquella delicadesa 
en el tracte amb els altres”. 

Un relat guiat per la por 
Sens dubte, la por és una de les cons-
tants del relat. La por d’una societat 
catalana que, segons Foix, s’expres-
sa en l´ús i l’abús de conceptes com 
“una mica, no gaire, sense soroll i fer 
poca fresa”. La por d’una empresa 
familiar regida per una barreja de 
paternalisme i caprici que fa de la ca-
pacitat d’adaptació la seva bandera. 
La por d’uns periodistes que, a pilo-
ta passada, es proclamen monàr-
quics, demòcrates i/o liberals i es 
vanten d’haver superat la censura 
escrivint entre línies, com si ells mai 
haguessin evolucionat i els censors 
fossin ignorants. La por sense la qual 
es fa difícil d’entendre part del pas-
sat des de la comoditat del relativis-
ta present. En resum, la “covardia 
pactista” reflectida a les pàgines del 
diari, “recer de la burgesia catalana, 
espantada i tremolosa”. 

L’acriticisme només es trenca en 
tres casos: amb dolents consensuats 
com Luis de Galinsoga, amb estran-
gers que difícilment ho llegiran com 
Robert Fisk i amb l’entorn de Jordi 
Pujol. Sense plantejar un enfronta-
ment directe –se silencien comple-
tament episodis com Banca Catala-
na, El Observador o la corrupció—, 
Foix sí que explicita la voluntat de 
control de l’expresident sobre el di-
ari, tot responsabilitzant-lo indirec-
tament del seu breu pas per la direc-
ció en favor de Paco Noy i Manuel 
Ibáñez Escofet, als que bescanta pel 
“suport desmesurat a l’operació Re-
formista de Miquel Roca”. Molt més 
elusiva és la referència a José An-
tich, de qui, després d’un extens elo-
gi a Joan Tapia –tots dos 13 anys di-
rectors de La Vanguardia–, es limi-
ta a dir que va protagonitzar “una 
successió excessivament ràpida”. 

De fet, malgrat ser responsable 
del desplegament digital del diari i 
observador-partícip de la seva con-
versió en el grup multimèdia Godó, 
les referències a l’actualitat són mí-
nimes. Vist l’èxit comercial, sembla 
probable esperar –i esperable– un 
tercer lliurament més contempora-
ni i, potser, més reflexiu sobre els 
canvis profunds d’una professió i 
d’una societat que Lluís Foix ha po-
gut contemplar des d’una atalaia 
singular.✒

La fugida de guio-
nistes de Marvel i 
DC cap a editorials 
independents no 
té aturador. A au-
tors com Bruba-
ker, Remender o 

Hickman –ja ha anunciat que deixa-
rà el segell de Spiderman–, s’hi afegeix 
ara Soule, que va signar una etapa 
magnífica a Hulka. Però les baixes es-
tan justificades. Els guionistes bus-
quen editorials que els permetin ser 
més creatius i, sobretot, que respectin 
els drets d’autor de les seves obres. I 
això només ho poden aconseguir amb 
personatges propis. Curiosament, la 
majoria d’aquests popes del còmic no 
s’estan dedicant a fer historietes de su-
perherois sinó que aposten per un gè-
nere en ple renaixement en el món de 
les vinyetes: la ciència-ficció, un pilar 
dels còmics dels anys vuitanta que ha 
revifat també gràcies al retorn de Star 
Wars. A La carta 44 Soule enganxa el 
lector des de les primeres pàgines amb 
una trama trepidant que combina una 
gran amenaça alienígena amb conspi-
racions governamentals per amagar la 
veritat. La premissa recorda una mica 
Expediente X i les obsessions del seu 
protagonista –l’agent Fox Mulder–, 
però el còmic acaba tenint una marca-
da personalitat perquè és una història 
molt més coral. A més, cal reconèixer 
la bona feina del dibuixant, el madri-
leny Alberto Jiménez Alburquerque. 
Amb només dos volums, La carta 44 ja 
és un títol imperdible entre els afici-
onats al bon còmic de gènere.✒

Una odissea 
espacial a 
l’ombra  
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