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Qualificar de no-
vel·la El rey reci-
be, d’Eduardo 
Mendoza (Barce-
lona, 1943), és 
imprecís i potser 
empobridor. Més 

ajustat seria dir –i que quedi clar 
que per a qui escriu aquesta resse-
nya no hi ha jerarquies entre gène-
res– que és una novel·la empeltada 
de crònica històrica, en què uns ma-
terials estrictament de ficció es bar-
regen de manera indestriable amb 
uns altres materials extrets de la re-
alitat dels països i l’època (l’Espanya 
del tardofranquisme i els EUA dels 
anys 70) en què es desenvolupa la 
trama. No és en va que l’obra s’ha 
anunciat com la primera part d’una 
trilogia, titulada Las tres leyes del 
movimiento, “que recorrerà els prin-
cipals esdeveniments de la segona 
meitat del segle XX”.  

Entre la crònica 
històrica i la novel·la 

GUANYADOR DEL 
PREMI CERVANTES 
EL 2016, EDUARDO 
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EL LLIBRE  
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PERFIL Hi ha un argument pròpiament 
novel·lesc, és clar. A finals dels 60, el 
jove periodista Rufo Batalla rep l’en-
càrrec de cobrir les noces que s’han de 
celebrar al mallorquí Hotel Formen-
tor entre un príncep bàltic –que viu 
exiliat perquè el seu país està ocupat 
pels soviètics– i una presumpta se-
nyoreta de l’alta societat. A partir de 
la relació que Batalla estableix amb 
l’estrany príncep, es van desplegant 
tot un seguit d’esdeveniments i de 
malentesos que duen el protagonista 
a convertir-se en el director d’una re-
vista frívola a l’agitada Barcelona de 
finals dels 60 i, més tard, a treballar 
a Nova York. Com que el protagonis-
ta i narrador és un jove discret i in-
constant, existencialment asèptic, 
que sol deixar-se endur per les cir-
cumstàncies –una figura habitual en 
l’obra de Mendoza–, és un observa-
dor perspicaç i un testimoni atent. 

Remembrances instructives 
És a través de la seva condició de tes-
timoni itinerant que ficció i realitat es 
barregen. Amb això vull dir, per 
exemple, que els personatges no pa-
ren de tenir diàlegs sobre temes d’ac-
tualitat. Aquests temes tant poden 
ser les revoltes estudiantils com la 
Guerra del Vietnam, la presidència de 
Nixon o la reformulació del concepte 
d’art instigat per les neoavantguardes 
dels 70. També em refereixo al fet que 
el narrador dedica una part substan-
cial de les seves intervencions a reme-
morar amb un afany instructiu, com 
si es tractés d’unes memòries, aspec-
tes significatius i emblemàtics del 
passat col·lectiu, per exemple, els 
canvis provocats en el periodisme es-
panyol per la nova llei de censura im-
pulsada per Fraga, o l’impacte festiu 
de l’alliberament sexual entre els més 
joves, o l’enriquiment cultural que va 

comportar el desembarcament a Es-
panya de la cultura pop anglosaxona. 

També és històricament rellevant 
que Mendoza doni veu a una profusa 
galeria de personatges que li servei-
xen per definir l’època des d’uns pa-
ràmetres ideològics que tant poden 
ser marginals com predominants. 
Així, sentim els parlaments d’un fa-
langista rabiós, d’una autoritat reli-
giosa d’un país de l’Est que fa gala 
d’un reaccionarisme premodern, 
d’un funcionari espanyol que veu 
l’estat com una maquinària adminis-
trativa perpètua i immutable, d’un 
gai que després de tota una vida per 
fi pot sortir de l’armari, d’un artista 
contracultural que es defineix en 
oposició a la societat de consum i els 
valors burgesos... També molts dels 
escenaris fan la funció d’atrrezzo 
amb substància i serveixen per expli-
car l’evolució històrica, sociocultu-
ral, econòmica i moral d’un temps i 
d’un país: l’Espanya que s’obre al 
món mitjançant el turisme de mas-
ses, la Barcelona que s’espolsa la gri-
sor franquista, la Nova York que pas-
sa de ser una ciutat perillosa i bruta a 
convertir-se en la capital del món...  

Igual que passa a la novel·la pica-
resca o cervantina, l’argument resul-
ta una mica erràtic i la consistència 
del conjunt fa un efecte descosit. En 
última instància, però, res d’això no 
és un problema perquè Mendoza do-
mina a la perfecció les eines bàsiques 
de l’ofici de narrador: el to, el ritme i 
l’estil. El rey recibe està escrita amb 
prosa límpida i precisa, caracteritza-
da per una riquesa lèxica sense exhi-
bicionismes i banyada per una picar-
dia intel·lectual i una ironia refinadís-
simes, que permeten a l’autor fer 
equilibris entre la caricatura gràcil i 
la humanitat veraç. És la novel·la d’un 
autor que continua en forma.!
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Ser un home or-
questra és compli-
cat. Escriure can-
çons, musicar-les, 
sortir de gira i, a la 
vegada, escriure 
novel·les, dietaris 

i obres de teatre. D’entrada sembla 
difícil que un artista pugui dominar 
tots els pals. Quan Joan Miquel Oli-
ver, l’ànima dels Antònia Font, va de-
butar en la narrativa amb El misteri 
de l’amor (Empúries, 2008), ens va 
deixar a tots bocabadats amb aquella 
barreja d’escriptura automàtica i in-
correccions ortogràfiques: allò era 
una màquina de popcorn de la qual no 
paraven de brollar idees crispeta. De 
fet, Joan Miquel Oliver és una mà-
quina de crispetes tot ell, un pou in-
exhaurible d’imaginaris que, ja sigui 

El mecanoscrit de Joan Miquel Oliver
a base d’extraterrestres, espècies 
submarines o cowboys de l’Oest, ha 
aconseguit emocionar generacions 
senceres, en grup o en solitari, per via 
oral o escrita.  

D’ençà d’aquell insòlit debut lite-
rari, la crispeteria oliveriana ha con-
tinuat funcionant, però els resultats 
han estat més irregulars. Al di-
etari Setembre, octubre, 
novembre (L’Altra, 
2014) li vam descobrir 
la bona vida que duu a 
Mallorca, plena de 
nits de gresca i ma-
tins de psicobloc, i 
aquest any ha publi-
cat Alexandra Schnei-
der und ihr Casiotone, 
una novel·la breu (i en ca-
talà) de ciència-ficció. En les 

planetària, en una crítica evident del 
monocultiu turístic illenc– i acom-
panyarem el Joan Miquel Oliver 
Power Quintet mentre salva el món 
tot fent una gira interplanetària.  

El llibre no deixa de ser un diver-
timento –l’autor no té problemes 
per reconèixer que l’ha escrit en 15 
dies–, destinat al gaudi dels fans 
més incondicionals. En aquest sen-
tit, l’argument no resisteix cap anà-
lisi de coherència, però la gràcia 
aquí és en una altra banda: en la 
frescor lèxica del lletrista i en la bar-
ra literària que exhibeix el narrador, 
que el porta a matar personatges i 
ressuscitar-los, o a canviar la llen-
gua d’Alexandra Schneider a mitja 
història: “Ostres, de sobte tenc un 
català perfecte. Has estat tu?”, pre-
gunta ella. “Supòs que sí”.!
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102 pàgines escasses d’aquest viat-
ge, Oliver s’inventa una invasió en 
què uns alienígenes alemanys con-
verteixen tots els mallorquins en ca-
bres. Se’n salven ell i els amics, es-
clar, que en lloc de fer un hortet com 
l’Alba –verge i bruna– i en Dídac es 
dediquen a voltar per la Mallorca 

fantasmal en un camió de 
l’exèrcit, s’atipen de cos-

telles en restaurants 
abandonats i dormen 

en hotels de luxe, on 
prenen uns quants 
camparis i fan con-
certs improvisats. 
Més endavant co-

neixerem els extra-
terrestres i les seves 

intencions –aplicar el 
model mallorquí a escala PERE VIRGILI


