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En l’anterior no-
vel·la de Pep Puig 
   –La vida sense la 
Sara Amat, que 
va guanyar el 
premi Sant Jor-
di– hi vaig desco-

brir un gran escriptor. Dotat per fi-
car-se en la pell d’un noi de 12 anys. 
Cosa gens fàcil, perquè els 12 anys 
són com una porta que separa la in-
genuïtat de la infància de l’agitació 
sentimental de l’adolescència. El 
nen juga a obrir aquesta porta i treu 
el cap tímidament per topar amb la 
seva pròpia sexualitat, els secrets 
dels adults i la bifurcació de l’amor, 
aquell que se sent per l’amic i tam-
bé l’altre, que en aquest cas repre-
senta la seva estimada Sara. Quan 
se’n cansa, torna a tancar la porta 
i vol refugiar-se de nou en una in-
fància que l’expulsa de les seves 
contrades. Em va fascinar, aquesta 

Uns antiherois  
que no perden la fam 

AMB ‘LA VIDA 
SENSE LA SARA 
AMAT’ (2016)  
PEP PUIG VA 
ARRIBAR AL GRAN 
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PREMI SANT 
JORDI. ABANS, 
PERÒ, HAVIA 
PUBLICAT LLIBRES 
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MEVA VIDA DE 
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‘L’HOME QUE 
TORNA’ (2005)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL novel·la, tant per la mirada 
d’aquest nen-noi com per la cadèn-
cia del llenguatge, de la llengua que 
embolcalla la seva història. Una 
llengua que és rica i austera alhora.  

Llegint Els metecs vaig entendre 
encara millor la meva fascinació 
per La vida sense la Sara Amat. Als 
12 anys comences a ser un estran-
ger. Tot el que t’envolta, tot el que 
t’embolcalla, també el teu cos, es-
tà tenyit d’una aura d’estranyesa 
que intueixes però que no t’acabes 
de saber explicar. El lector s’adona 
que l’autor està especialment dotat 
per endinsar-se en aquesta geogra-
fia sentimental i passejar-s’hi. En 
aquesta novel·la, Els metecs, la tor-
nem a trobar. Aquesta vegada par-
lem de quatre homes ben assentats 
en la quarantena que, justament 
per això, es troben una vegada més 
en una etapa d’estranyesa, en una 
edat en què no ets jove ni vell i so-
vint mires enrere per buscar el teu 
propi pare i alhora vas agafat de la 
mà d’un vailet que et diu pare; en 
què les desil·lusions d’aquell amor 
que començaves a saber anomenar 
a partir dels 12 anys mires de com-
pensar-les amb aquell altre amor 
que tan bé coneixes des de la infàn-
cia: el de l’amistat. 

Estrangers d’aquí 
“De quin país veniu? D’on sou? Soc 
d’aquí. Soc estranger”. Aquesta ci-
ta de Palau i Fabre amb la qual ar-
renca Els metecs ens situa de ple en 
el paisatge sentimental dels seus 
protagonistes. De fet, metec prové 
del grec metoikos, que vol dir més 
enllà de la casa. I Le métèque és la 
cançó de Georges Moustaki –que 

tan bé va saber adaptar Marina 
Rossell al català–, un lema dels 
apàtrides, d’aquells que se senten 
estrangers a tot arreu, també a ca-
sa seva. 

Els metecs narra la història de 
quatre homes que es troben tot 
fent un cafè al bar després de dei-
xar els fills a l’escola. Gent sense 
passat que es va fent amiga només 
des del present del joc. El Pere és 
un escriptor, un vampir que trac-
ta de xuclar la història del Mario. El 
Mario és un uruguaià català –o un 
català uruguaià–. Un exiliat, en tot 
cas, que té la gran virtut de saber 
callar. Completen el quartet el Ro-
deric, un detectiu privat més aviat 
amoral, un nihilista desanimat i 
sense convicció, i el Guillem, un 
psiquiatre amb ganes de reivindi-
car-se més com a psicoanalista la-
canià. Tots quatre són uns antihe-
rois units en l’intent de recuperar 
el nen perdut, una tasca que només 
pot conduir al fracàs. 

L’escriptura, el pas del temps, la 
paternitat, l’amistat, el sexe, l’amor, 
l’exili interior, l’univers masculí i les 
dones són alguns dels temes que 
apareixen al llibre. Si a La vida sen-
se la Sara Amat el to estava tenyit de 
nostàlgia, aquí, a Els metecs, hi pre-
domina el to humorístic, irreverent 
i a estones una mica gamberro, que 
s’agraeix perquè ajuda a digerir mi-
llor una de les veritats que s’ama-
guen darrere cada pàgina d’aques-
ta magnífica novel·la: tots som uns 
estrangers que, com diu Albert Ca-
mus, envellim més que les ruïnes de 
la nostra infància. Només ens que-
da, com diu la cançó de Moustaki, no 
perdre la fam.!
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PERE VIRGILI

Diu el tòpic que 
les novel·les a 
partir de les quals 
s’han fet grans 
pel·lícules no va-
len res. No estic 
segur que La 

princesa promesa, que el 1987 va 
passar sense pena ni glòria pels ci-
nemes, però que amb el temps es va 
convertir en un títol de culte, sigui 
una gran pel·lícula. És, això sí, una 
pel·lícula estimada per molts cinè-
fils. Llegir la novel·la en què es va 
basar, per tant, comporta un cert 
perill. Qui se la vulgui jugar pot fer-
ho ara gràcies a una edició molt 
completa que n’ha fet Àtic dels Lli-
bres, amb dos pròlegs commemora-
tius, un epíleg i una breu continu-
ació curiosa però supèrflua. 

Que l’autor del llibre, del 1973, si-
gui William Goldman és una garan-
tia. Primer perquè va ser qui en va 

Amors veritables i grans aventures
fer l’adaptació per al cinema. I segon 
perquè és un dels guionistes més sol-
vents (Dos homes i un destí, Tots els 
homes del president, Marathon 
man...) del Hollywood de 
l’últim mig segle. (Tam-
bé és l’autor d’Adven-
tures in the Screen 
Trade, un llibre 
entretingudís-
sim sobre les in-
terioritats de la 
indústria.) Val 
la pena llegir la 
novel·la? Si us 
agrada la pel·lícu-
la, rotundament sí. 
Si no l’heu vista, su-
poso que també. 

La fidelitat a l’hora de 
fer l’adaptació cinematogrà-
fica va ser total. Això vol dir que els 
lectors trobaran a la novel·la els 
mateixos materials argumentals 

Fezzik i l’espadatxí Íñigo Monto-
ya– són tan poc complexos com 
adorables.  

La princesa promesa és una ron-
dalla moderadament postmoder-
na. Dic moderadament perquè no 
fa una relectura subversiva –ni tan 
sols insolent– de la tradició i per-
què les picades d’ullet en forma 
d’anacronisme, l’estructura d’his-
tòria dins la història i les interrup-
cions metaliteràries de l’autor-
personatge són fetes amb cautela. 
Goldman volia fer un relat a la ma-
nera clàssica i popular, i va fer-lo. 
Alguns elements descartats per a 
la pel·lícula –els problemes famili-
ars de l’autor-personatge– hi apor-
ten unes gotes de cinisme, però 
són decoratives. La semblança més 
evident entre la novel·la i la pel·lí-
cula és que totes dues es fan esti-
mar, per dir-ho amb una cursileria 
d’infantesa recobrada.!
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–amors veritables, aventures, 
combats d’esgrima, gegants, per-
secucions, tortures, jocs d’enginy, 

monstres i miracles–, el mateix 
esperit enjogassat i la 

mateixa concepció 
èpica de l’alegria. 

Igual que la 
pel·lícula, la no-
vel·la té la vir-
tut de saber 
ser romàntica 
amb sinceri-
tat però tam-
bé amb autoi-

ronia. Enèrgica 
d’una manera 

desenfadada i jo-
vial, fins i tot les es-

cenes cruels i els per-
sonatges malvats acaben 

resultant entranyables. La tropa 
de protagonistes –l’heroi Westley, 
la princesa Buttercup, el gegant 


