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Fa setmanes vaig 
rebre la terrible 
notícia de la mort 
d’un familiar 
proper. Un veí el 
va trobar estirat i 
sense vida, en un 

camí muntanyós i acompanyat del 
seu gos. El Leo, que és com es diu el 
quisso, va quedar-se tota l’estona al 
seu costat, i fins i tot quan la fune-
rària volia moure el cos ell el seguia 
nerviós. Ara el Leo està estrany, de-
primit i apàtic, igual que l’Apollo, el 
gran danès protagonista d’aquesta 
obra que segueix la relació entre la 
narradora i la seva nova mascota: el 

Un gos per 
qüestionar-se la vida

gos del seu millor amic, mentor i 
antic amant, un escriptor novaior-
quès que s’acaba de suïcidar. 

Com que Sigrid Nunez ha de 
contestar la mateixa pregunta a 
totes les entrevistes que conce-
deix, cal fer un aclariment a tall de 
favor: L’amic, la novel·la que li va 
valdre el National Book Award de 
l’any 2018, és absoluta ficció. Fe-
ta l’explicació, evitem cerques a 
Google de tediosos lectors amb àn-
sies d’esbrinar la identitat del per-
sonatge masculí de la novel·la. En-
cara que hi encaixin perfils del 
món literari nord-americà, tot és 
fruit de la imaginació de l’autora. 

bèstia, els amants dels animals s’hi 
reconeixeran en situacions i des-
cripcions de la vida d’un gos que es 
fa un fart d’udolar a la seva casa no-
va: un pis minúscul on passarà el 
dol amb ansietat i depressió cani-
na, tal com diagnostiquen els vete-
rinaris. Amb la novel·la de Nunez 
hi connectes pel realisme de les si-
tuacions quotidianes (per exemple 
a les planes que dedica als tipus 
d’excrements del quisso) i pels re-
currents pensaments d’un amo de 
gos, com la impotència de no poder 
explicar-li a l’animal què ha passat 
amb la persona que l’havia cuidat 
fins ara. 

Novel·la de novel·listes 
Però perquè L’amic hagi guanyat 
un premi del prestigi del National 
Book Award ha necessitat anar 
més enllà d’un llibre extraordinà-
riament tendre que descrigui la 
convivència de l’autora i professo-
ra d’escriptura creativa i el gran 
danès en qüestió. El que fa 
d’aquesta novel·la una obra dife-
rent és la lucidesa amb la qual 
construeix les múltiples branques 
que creixen a la narració. Per co-
mençar, és un llibre de dol i ran-
cor, el que et fa sentir una perso-
na que s’ha tret la vida sense pre-
vi avís. La narradora no estalvia 
crítiques al seu mentor, ancorat en 
una altra època i acostumat a esta-
blir relacions a partir del poder 
que li donava el paper de professor 
i intel·lectual. El dolor per la pèr-
dua farà que la narradora (cap dels 
personatges, tret d’Apollo, té nom) 
comenci a plantejar-se coses i 
dubtar d’alguns dels tòtems que 
fonamenten la seva existència: el 
sentit de la vida i sobretot el sentit 
de continuar escrivint, que acaba 
sent una part molt important de la 
novel·la. 

Un llibre d’escriptors i teories 
sobre per què s’escriu, que desgra-
na la professió i es torna un calaix 
de sastre, com la història de la jove 
prostituta Lilya. L’amic és una no-
vel·la sobre un gos deprimit, però 
sobretot és una història d’amor i 
d’amistat (“Que hi hagi aquí el teu 
gos és com tenir una part de tu”, 
diu la narradora) i una llarga llis-
ta de preguntes generacionals i 
gremials que tothom s’ha plante-
jat en algun moment.!

Aquella inoblida-
ble llibreria. Situ-
ada, provocativa-
ment, al bell mig 
del centre de Va-
lència, ensumant 
els efluvis de la 

milla d’or capitalina. La provocació 
consistia a estar especialitzada en 
llibres en català, quan voler vendre 
llibres en català a València s’assem-
blava molt a voler vendre neveres 
al pol Nord. Naturalment, era un 
esquer massa obvi perquè no hi cai-
gueren tota mena d’animalons. 
L’extrema dreta s’hi acarnissava, 
però la cosa no passava de la dialèc-
tica de l’esprai i l’insult.  

Ara, quan la llibreria Tres i Qua-
tre ja ha passat a la història, Salva-

I què?
dor Company ha recuperat una 
anècdota que s’hi refereix, publi-
cada en Vilaweb el gener del 2006. 
És aquesta crònica: “Tres encaput-
xats han entrat dins la llibreria 
Tres i Quatre de València i han ti-
rat per terra llibres i intentat agre-
dir la gent que hi havia. [...] Eliseu 
Climent ha dit que aquesta agres-
sió és un «salt qualitatiu» propici-
at pel clima «creat pel PP valen-
cià». Segons els treballadors de la 
llibreria, que és propietat d’Acció 
Cultural del País Valencià, l’agres-
sió ha estat clarament organitzada 
i estudiada. Els encaputxats han 
actuat en tot moment de forma vi-
olenta i proferint crits espanyolis-
tes i anticatalans. Els darrers me-
sos hi ha hagut un creixement dels 

m’imagine que el primer a quedar 
estupefacte va ser l’autor mateix), 
va ser guardonat amb el premi 
Andròmina dels Octubre de l’any 
passat. I no ho dic perquè la lite-
ratura de Company en general no 
meresca premis (és un estilista 
arriscat), sinó perquè l’opuscle en 
qüestió s’assembla més a un exer-
cici acadèmic inacabat que no pas 
a una obra amb tots els ets i els 
uts.  

El problema de l’experimenta-
lisme, avui dia, és que sona a un pe-
rillós déjà-vu. I Fons de formes fa 
gràcia, però s’esgota en una pro-
posta que ja s’ha fet en altres idio-
mes i sempre provoca en el lector 
la més torbadora de les preguntes: 
i què?!
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incidents propiciats per grups 
d’extrema dreta a València. 
L’agressió a Tres i Quatre ha tin-
gut lloc de fet divendres a les 19.15, 
una hora en la qual els cèntrics 
carrers que envolten la llibreria 
són plens de gent”. 

A partir d’un relat sense més re-
corregut –dissortadament habitu-
al a València des de la Transició–, 
Company hi aplica el catàleg de va-
riacions narratològiques recollit 
per Gérard Genette en Figures III. 
Amb això basteix un fons de for-
mes narratives –com qui comple-
ta un fons d’armari – variant el 
punt de vista, l’estil, la focalitza-
ció, el narrador... 

El resultat? Un enginyós diver-
timento que, sorpresivament (i 

Els gossos són habituals en el 
món dels llibres de la mateixa ma-
nera que als carrers. Una infinitat 
d’obres s’han valgut de mascotes 
peludes, a qui han atorgat veus va-
riades: com a figura retòrica per fo-
tografiar una societat (El coloquio 
de los perros, novel·la picaresca de 
Cervantes, o Flush, de Virginia 
Woolf), d’exageració per afavorir la 
comèdia (la popular Marley i jo, de 
John Grogan), o com a fil del relat 
d’amistat, el cas de Mi perra Tulip, 
de J.R. Ackerley, obra comentada 
per Nunez i que guarda certes simi-
lituds amb L’amic. Pel caràcter fra-
ternal i vivencial entre persona i 
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