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És sabut que un 
dels elements més 
subversius de 
l’En ciclopèdia de 
Diderot i compa-
nyia va ser orga-
nitzar la realitat 

per ordre alfabètic. Més enllà de la 
ideologia o les idees noves que po-
guessin traspuar algunes veus i l’es-
perit general de l’obra, el fet que les 
eines del camp i les dinasties dels 
reis, els oficis artesanals i els símbols 
de l’Església fossin explicats sense je-
rarquies, només aplicant el criteri al-
fabètic, va ser una bomba per al cos 
polític, mental i moral de l’Antic Rè-
gim. Se sabia d’abans, però els il·lus-
trats ho reafirmaren: la mirada mo-
derna es caracteritza per observar-
ho tot amb la mateixa curiositat i el 
mateix interès. 

La mirada del Josep Maria Es-
pinàs que amb trenta anys i escaig 
va escriure Combat de nit era abso-
lutament moderna. Dir que és una 
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novel·la que retrata el món profes-
sional i personal dels camioners 
en l’Espanya de finals dels 50 és 
exacte, però superficial. Espinàs 
focalitza la història en dos perso-
natges: el Pep Martí, de 40 anys 
però ja cansat de quasi tot, i l’Eu-
sebi, encara jove i sense càrregues 
íntimes ni domèstiques. En la línia 
del realisme stendhalià o del re-
porterisme anglosaxó de l’època, 
ens mostra la seva rutina: les hores 
al volant, les converses dins la ca-
bina, les aturades en fondes i bars, 
les expectatives, l’amenaça de la 
son, les revisions rituals del vehi-
cle, les supersticions... 

Però tot això només configura 
l’escenografia. Conscient que la vi-
da tan singular que porten els cami-
oners a causa de la seva feina els 
converteix en unes persones espe-
cials, encadenades a una professió 
de risc i desarrelades per culpa de 
les hores interminables que passen 
a la carretera, Espinàs converteix la 
història dels seus protagonistes en 
el pretext per relatar els malestars 
d’una època grisa i difícil i, sobretot, 
per mostrar les ànsies, les pors, els 
desencisos i els neguits constitutius 
de la condició humana. 

Neorealisme i existencialisme 
Sé que tot plegat sona grandilo-
qüent i que no hi ha res que la lite-
ratura de l’Espinàs rebutgi amb 
més fermesa que la grandiloqüèn-
cia, però és que, justament, una de 
les grans virtuts de la novel·la és la 
manera com amb frases naturals, 
lacòniques i directes, amb pensa-
ments despullats, creïbles i pu-
nyents, l’autor explora pors abis-
mals, conta vides nobles però tris-
tes i crea una atmosfera existenci-
alment densa, sovint taciturna i de 
vegades lúgubre. Les referències a 

la solitud dels camioners, per molt 
que vagin acompanyats d’un aju-
dant, i la convicció inquietant que 
en qualsevol moment i en qualsevol 
indret pot passar una desgràcia, 
amaren tota la novel·la i la cobrei-
xen amb un vernís ominós. 

Publicada originàriament el 1959, 
Combat de nit s’inscriu dins dos dels 
grans corrents aleshores en voga en 
la cultura europea. Per l’estil net, per 
l’aproximació documental al caràc-
ter i a la quotidianitat dels personat-
ges, pel desenvolupament sense es-
tridències de les escenes i per 
l’attrezzo auster, Combat de nit és 
neorealista. Pels neguits íntims, pel 
tedi fastiguejat i pels dilemes que 
turmenten algun personatge, així 
com per la dimensió simbòlica de de-
terminades situacions, és existenci-
alista. “No era que la cabina se li anés 
fent cada dia més familiar. El que 
passava és que tota la resta se li ana-
va fent cada dia més desconegut”. 

L’argument està muntat a partir 
de dos plans temporals diferents: la 
vida a la carretera i la crònica judi-
cial d’un accident que va provocar 
una víctima. Es desenvolupa amb 
una fluïdesa regular i impecable, 
sense acceleracions precipitades ni 
frenades brusques. Els diàlegs, 
abundants, són coherents amb uns 
personatges que parlen per comu-
nicar-se i que no discursegen mai. 
L’estil, sec i lliscant, és d’una eficà-
cia expressiva notable, tant quan 
descriu i narra els fets amb conten-
ció com quan abraça una certa èpi-
ca viària o es deixa anar en eixutes 
filosofades amb unes gotes de poe-
sia. Un exemple és aquesta frase 
plena d’una esperança impossible: 
“Seria bo que la carretera, després 
d’un revolt, anés a sortir també a un 
altre món”. La reedició de Combat 
de nit és una excel·lent notícia.!
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Un escriptor crea 
un món quan en 
una o més de les 
seves obres hi 
trobem repre-
sentada una rea-
litat tan viva com 

la que ens envolta, encara que sigui 
del tot inventada: Marylinne Ro-
binson (Sandpoint, 1943) és un dels 
grans noms de la literatura nord-
americana actual perquè ha trans-
format el cor de l’estat d’Iowa en un 
territori mític, el Gilead que dona 
nom a aquesta novel·la i a d’altres, 
com Lila, la història d’una nena sal-
vatge a qui salvava i redimia el pas-
tor John Ames. Gilead va ser premi-
ada amb un Pulitzer el 2005 i és ci-
tada cada vegada que es vol posar un 
exemple de com la literatura pot ex-
plicar el sentiment religiós i de com 
es poden bastir gairebé 300 pàgines 

Carta al fill
al voltant del concepte de gràcia.  

Robinson és una escriptora de 
nivell i sap que ha de sustentar li-
teràriament les indagacions religi-
oses: el que realment aguanta Gile-
ad és la solidesa de l’escriptura, que 
és neta i pura com l’ànima del pas-
tor Ames o el contorn d’un arbre re-
tallat al capvespre. El llibre és una 
llarga carta d’amor d’un pare vell i 
malalt a un fill petit a qui no 
veurà créixer i a qui vol 
deixar escrita la seva 
història perquè la pu-
gui llegir quan sigui 
més gran. La carta 
descriu la vida de ca-
da dia d’aquest pas-
tor, el sermó a l’es-
glésia cada diumenge, 
el servei permanent a 
la comunitat, i també va 
enrere i explica com el pas-

útil”) fos dir-li que, faci el que faci, 
ell el perdonarà. 

“Penso que ha d’existir també un 
coratge que [...] ens permet admetre 
que hi ha més bellesa de la que els 
nostres ulls poden suportar; que te-
nim a les mans uns objectes preci-
osos i si no fem res per honorar-los 
causem molt de mal”: aquest és el to 
i el repte transcendent que propo-
sa Marylinne Robinson als lectors 
d’avui, molts dels quals són (som) 
lluny de confiar en la bondat i en la 
llum de certes persones i de certs 
llocs per fer possible la vida en har-
monia entre les persones. Però quan 
llegim com és capaç de transformar 
la petita història d’un cavall que cau 
en un forat en una paràbola delica-
da i perfecta, de ressonàncies bíbli-
ques, que descriu la metamorfosi 
d’una comunitat, ens assalta el dub-
te que no sigui ella, qui té raó.!
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tor va acompanyar el seu pare fins a 
la tomba de l’avi, una troballa que 
ressona en l’absència que sentirà el 
nen quan el pare no hi sigui. La figu-
ra d’aquest avi, que havia perdut un 
ull lluitant a la guerra civil nord-
americana, és un exemple de corat-
ge per al reverend, que voldria que 
també ho fos per al seu fill. La pa-
ràbola del fill pròdig que torna a ca-

sa del pare i és perdonat en-
cara que no s’ho merei-

xi plana sobre tota la 
novel·la, com si el 

missatge més im-
portant que John 
Ames volgués 
transmetre al fill de 
set anys (“Resaré 

perquè creixis com 
un home valent en un 

país valent. Resaré per-
què trobis la manera de ser M. GARCIA


