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En alguns manu-
als de teoria lite-
rària, allà on s’es-
pecula sobre les 
misterioses cir-
cumstàncies que 
converteixen un 

argument més o menys interessant 
en una bona peça literària o bé s’en-
senya als aprenents d’escriptor a 
construir un “conflicte narratiu”, se 
sol remarcar amb èmfasi la necessi-
tat d’establir, al principi d’un con-
te o d’una novel·la, un “incident pri-
mordial”. Aquest episodi clau és el 
que donarà el to de la narració i per-
metrà modular la tensió emocional 
al llarg de les seues pàgines. El lec-
tor, amb aquest ham a la gola, no po-
drà abandonar la lectura: l’“incident 
primordial” haurà provocat en ell el 
mateix efecte que la porta entreo-
berta on s’aboca un infant. A l’altre 
costat hi ha un espectacle fascina-
dor que no permet apartar la visió; 
un crim, un acte de sensualitat ex-
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PERFIL trema, un enigma o una revelació. 
Tot lector és un xiquet que mira per 
la porta entreoberta i, si allò que veu 
l’enxampa, ja no aparta la mirada. 

Cal anotar, en aquest punt, la 
semblança d’aquesta teoria amb allò 
que, en aquesta superxeria fascinant 
que és la psicoanàlisi, s’ha anomenat 
també escena primitiva o primordi-
al (Urszene, en alemany), és a dir, 
aquell moment en què un nen con-
templa –o imagina– la relació sexu-
al dels seus pares. I és que ara ja sa-
bem bé que el reverend Sigmund 
Freud va ser un científic pèssim, pe-
rò un colossal fabulador literari… 

Ramon Solsona, que és un tipus 
que sap molt bé què s’ha de fer amb 
una ploma quan es té a la mà, co-
mença la seua nova novel·la, Allò 
que va passar a Cardós, amb una de-
sena de pàgines de molt alt voltatge. 
Una nevada s’anuncia i algú, mentre 
tots es resguarden, és al carrer co-
vant un crim. Cauen les primeres 
volves i l’ànim de l’assassí ha anat in 
crescendo. La seua víctima és un 
guàrdia civil. El motiu de l’acte?: 
cherchez la femme.  

L’amor prohibit 
Aquest enterbolit venjador, que cla-
va una piqueta a l’esquena de l’altre 
home, té la imatge d’una dona al cap. 
“No sé si passa sempre en els adul-
teris –reflexiona–, però jo vivia amb 
l’ai al cor, qualsevol contrarietat, 
per petita que fos, em semblava que 
m’havia de delatar, perquè l’acusa-
ció de l’amor prohibit s’estenia a 
tots els meus actes”. 

Heus ací l’incident primordial. El 
sexe, els cels, la mort: els sospitosos 
habituals. Però això desencadena 
una història llarga i complexa, que 
Solsona vehicula, sobretot, a través 
dels diàlegs dels personatges. Som a 
la vall del Cardós, als anys 60. Una 
caterva de gent s’ocupa en la trans-

formació hidroelèctrica. Hi ha im-
migrants i gent del país, franquistes 
i antifranquistes. Solsona hi aplica 
una reconstrucció molt meritòria 
de la parla col·loquial de tots 
aquests individus. Els andalusos i 
els civils, lògicament, parlen en es-
panyol (si Tolstoi, en Guerra i pau, 
fa que els aristòcrates s’hi expressen 
llargament en francès, no sorpren-
drà que en una novel·la catalana el 
proletariat parle castellà).  

  A poc a poc anirem posant noms 
als actors d’aquesta història. L’as-
sassí primordial és Santi Vallory i la 
seua amant Rossita. Ell és tímid –les 
dones li fan un poc de por–, però 
amb Rossita s’aboca sencer. Ella és 
una senyora malcasada que ha tro-
bat en Santi una mica de cortesia 
desesperada i un desllorigador sen-
sual. La peripècia dels personatges 
avança com els rius del Pallars: amb 
una complexa virulència que alguns 
volen domesticar per convertir-la 
en simple fluid elèctric.  

  Com les muntanyes, també els 
cors dels personatges d’aquest am-
biciós relat pateixen sotracs pro-
funds, espasmes d’una tectònica 
convulsa auspiciats pel grapat escàs 
de motius que determinen la sagra-
da continuïtat de la vida: amor, odi, 
poder. Aquest relat és un gran fresc 
dialogat, una radionovel·la que es 
centrifuga en un calidoscopi de bi-
garrada riquesa, on totes les vetes 
narratives s’entortolliguen fins a 
confluir al final, també com un riu.  

  La lliçó de tot plegat és que les 
motivacions de la gent són les ma-
teixes a tot arreu, però cadascú juga, 
en el gran tauler biogràfic, amb el 
paper que pot o que li permeten. I és 
així com tot canvia però tot roman. 
I el que vulga contar-ho ha de saber 
que ja s’ha contat tot, però cal tor-
nar-hi sempre, perquè cada lector 
és sempre el lector primordial.✒
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De vegades cal 
que algú aturi en 
sec la fel·lació i et 
digui “Tu saps el 
que tens aquí so-
ta?” perquè et re-
plantegis la vida 

de dalt a baix. Això és el que li pas-
sa al protagonista d’El dia que va 
morir David Bowie, la novel·la gai 
més explícita de la literatura catala-
na recent, quan un rotllo de disco-
teca li assenyala la pústula que li ha 
sortit sota el gland.  

El fantasma de la sífilis farà que 
aturi en sec el safari per la Barcelo-
na nocturna –just el cap de setma-
na que investíem l’últim president 
de la Generalitat, Carles Puigde-
mont– i faci balanç vital des de la 

L’amor a l’era del Grindr
consulta del metge –l’endemà, di-
lluns, el matí que va morir David 
Bowie– a l’espera del resultat de les 
analítiques.  

Després d’escriure biografies, 
peces teatrals i un recull de relats, el 
precoç Sebastià Portell (només té 
23 anys!) se la juga en la seva prime-
ra novel·la, un monòleg torrencial 
en primera persona que en-
cadena orgies amb pas-
satges de la Bíblia, 
flyers de pizzeries o 
trossos del manual 
franquista La perfec-
ta ama de casa, de 
Maria Luisa Roca-
mora. L’estructura 
fragmentària i la cons-
trucció a base de flash-

(AdiA Edicions, 2014) ja ho vam 
veure: Portell té un do per repro-
duir aquella frase magistral que, 
pronunciada sense voler, retrata 
de cap a peus un personatge, com 
l’enèsim titador anònim que, 
abans de tocar el dos, li demana: 
“Va, digue’m alguna cosa en ma-
llorquí”. 

A estones El dia que va morir Da-
vid Bowie deriva cap a un tractat 
massa exhaustiu del sexe en l’era del 
Grindr, els poppers i l’MDMA 
–“Trencar culs és tot el que he sabut 
fer en aquesta vida”–, però espigola-
des entre la bacanal també hi tro-
bem un munt de reflexions interes-
sants sobre l’amor, la feina, la famí-
lia i la realització personal en l’era 
del precariat.✒
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backs també admet xats per cardar, 
escenes teatrals i cites de Teresa de 
Jesús, Judith Butler o Jean-Luc Go-
dard, i tot llisca gràcies al talent i la 
barra d’aquest narrador llibertí, 
provocador i irreverent.  

Llengua rica i desacomplexada 
Deixant de banda la mida del 

seu membre –lloada constant-
ment durant tota la no-

vel·la–, els millors atri-
buts d’aquest Ben 
Brooks català són una 
llengua rica i desacom-
plexada i una orella en-
trenadíssima per caçar 

el bo i millor de la parla 
quotidiana. Als micro-

contes orals de Maracaibo 


