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Per a Itamar Or-
lev (Jerusalem, 
1975), els dos fac-
tors crucials en la 
c o n f i g u r a c i ó  
d’una personali-
tat i en el rumb 

d’una vida són la relació amb els 
propis pares i el lloc que et toca ocu-
par en la història. L’observació que 
acabo de fer té alguna cosa d’obvi-
etat molt primària, ho sé, però el 
cert és que la primera novel·la d’Or-
lev, Bandit, publicada el 2015 i apa-
reguda ara en català en una traduc-
ció d’Eulàlia Sariola que s’intueix 

Rescabalar el  
temps perdut, o 
passar-hi comptes
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PERFIL meticulosa i fiable, expressa aques-
ta doble idea d’una manera tan es-
garrifosa i precisa que aconsegueix 
fer-la ressonar amb el timbre de les 
veritats essencials, incontestables. 

Com tantes altres novel·les, Ban-
dit comença amb l’esclat d’una cri-
si personal que capgira la vida del 
protagonista i narrador. En Tadek, 
un escriptor frustrat en la trentena, 
que va néixer i passar els seus pri-
mers anys a Polònia però que va 
emigrar a Israel amb la seva mare 
jueva i els seus germans, es queda 
sol després de ser abandonat per la 
seva esposa, que s’ha cansat del seu 
mal humor i la seva apatia i que s’ha 
emportat amb ella el fill que tenen 
en comú. Tot plegat seria una crisi 
familiar com tantes altres, si no fos 
que en Tadek, de sobte, pren cons-
ciència que cada cop s’assembla més 
a qui menys entén, a qui més ha te-
mut i a qui més detesta: el seu pare. 

La relació entre en Tadek i el seu 
pare constitueix el nucli argumen-
tal, emotiu i moral de la novel·la. És 
una relació que va ser dolorosa i 
traumàtica en origen, perquè el pa-
re amb qui va conviure de petit era 
un alcohòlic violent, de vegades en-
cantador però sovint brutal i egois-
ta, i que és inexistent en el present 
(l’acció transcorre el 1988), perquè 
des que en Tadek se’n va anar de Po-
lònia no n’ha tornat a saber res. Fins 
ara. Perquè, ara que la dona l’ha dei-
xat, torna a Polònia per retrobar-lo. 

Muntada com un relat de re-
construcció i d’autoconeixement, 
Bandit conjuga tres plans narratius, 
tots ells narrats pel propi Tadek 
amb un estil i un to sobris, directes 
i intensos. El primer pla se centra 
en el complicat reencontre amb el 
seu pare, ara ja un vell solitari i de-

crèpit, en una Polònia en què el rè-
gim comunista està a les acaballes. 
Ja de nou a Israel, el segon pla té 
com a focus principal el balanç que 
en Tadek fa de la visita a Polònia, un 
balanç que posa en comú amb la 
mare perquè necessita la seva ver-
sió per completar el que ha viscut. 
El tercer se centra en els records de 
la Segona Guerra Mundial tant del 
pare com de la mare, ell un partisà 
eslau antinazi i anticomunista que 
va patir i va cometre barbaritats de 
tota mena, ella una jueva que va es-
tar al gueto de Varsòvia i es va esca-
par pels pèls de la mort. Orlev, bri-
llant, desplega tots tres plans alho-
ra, d’una manera organitzada però 
mai mecànica, establint correspon-
dències entre personatges, associ-
acions entre records i encadena-
ments entre escenes. 

Seriosa, emocionant i cruel, Ban-
dit és una novel·la plena d’històries 
–tot està articulat, recordat i ex-
pressat a través d’històries–, com 
breus contes que corren per les ve-
nes del conte global que és la no-
vel·la. Orlev, sens dubte, és un nar-
rador de primera. Allò que fa de 
Bandit una novel·la excel·lent, pe-
rò, és el remolí de contradiccions 
que arrossega en Tadek, i a nosal-
tres amb ell. Davant del pare, en Ta-
dek se sent esquinçat entre l’admi-
ració pel seu vitalisme i el terror per 
la seva fúria, entre la temptació 
d’entendre’l –al capdavall, és un 
monstre perquè les monstruositats 
de la història l’han fet així– i la con-
vicció que no mereix ser exculpat, 
entre la voluntat de perdó i les àn-
sies d’odi etern, entre les ganes de 
rescabalar el temps perdut i la ne-
cessitat de passar-hi comptes. Ja ho 
he dit: excel·lent.!

 
 
SERIOSA, 
EMOCIONANT 
I CRUEL, 
‘BANDIT’ 
ÉS PLENA 
D’HISTÒRIES 
COM BREUS 
CONTES QUE 
CORREN PER 
LES VENES 
DEL CONTE 
GLOBAL 
QUE ÉS LA 
NOVEL·LA

PERE 
ANTONI 
PONS

BANDIT 
ITAMAR ORLEV 
QUADERNS CREMA 
TRAD. EULÀLIA 
SARIOLA 
430 PÀG. / 24 !

QUADERNS CREMA

Quasi a la fi del 
viatge hi ha l’ex-
hortació de Pere 
dient a Leandre 
Caulfield: “Plora, 
plora, plora!”, 
amb un reguitzell 

d’“ais” en el poema que recorda el 
model del cant fondo de Lluís Urpi-
nell, obra encara inèdita però que 
ja reclama la seva audiència: el can-
te jondo no és exclusiva dels gita-
nos, tots els pobles han cantat, de 
sempre, la joia i el plany. La prime-
ra dura poc però és intensa. El se-
gon dona tema eternament. Amb 
l’aparició d’un nou poeta hom sent 
una gaubança fora mida en veure 
que els riberals de la poesia catala-
na crien i recrien poetes a dojo, i al-
guns s’apropen al Riu de símbols 
que els duu lluny, en vaixell ebri 

L’entrellat i el poder de poder dir
que acaba mostrant eixàrcies d’ex-
trema lucidesa. Pere de Palol n’és 
un cas. El discurs poètic brolla sol, 
de manera indefectible i fluïda, sen-
se parar compte en la retòrica, i tan-
mateix aconseguint uns resultats 
excepcionals. La llibertat traspua 
per tots els porus. Poeta pur, del 
doll d’una castàlia intuïtiva, 
sense llimar, però grui-
xuda i alhora subtil 
(“[...] i és que no hi ha 
cap missatge […]”). 
Leandre Caulfield, 
el de Salinger, és 
una contracara en 
el mirall, un con-
trapunt suspensiu.  

Poesia visionària, 
urgent, nervalesca. El 
poeta no pruu per la for-
ma, en té prou amb consig-

un trajecte d’interiorització. El ju-
rat de l’Amadeu Oller ja deia coses. 
En Caño, confraternitzant: “Això 
tot just acaba de començar, Pere”; el 
“detall beatnik” (Castillo); en Joan 
Maluquer, de l’UCE de Prada: “[...] 
capta ben bé l’existència arrítmica 
de l’ésser”. Maria Isabel Pijoan, que 
explicita “l’incendi final del desig 
germinador”, i Antoni Pladevall, 
que es fixa en la conclusió penta-
sil·làbica: “Descobert el foc / con-
servo l’incendi”. La poesia de Palol 
escruta el llenguatge, l’interroga de 
tu a tu. Entre la manca absoluta 
d’expectativa i l’alta exigència res-
pecte d’altri, hi ha el designi màgic 
de la poesia. Hi ha l’experiència ini-
ciàtica tel·lúrica on viu la unitat pri-
mordial dels éssers, la totalitat còs-
mica i la contemplació profunda de 
l’alteritat. I això és prou.!
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nar allò que produeix el seu magí 
com a visió o construcció metafòri-
ca pura, o bé imatge que reté la reti-
na un instant o dos. La forma… No 
fa falta, i ja arribarà (si ha d’arribar): 
“per la falta de pes / en el que sen-
to / i encara no puc dir”. “El paisat-

ge és àcid aire”, visió pura. “No-
més cal saber / fins on en-

trar”, conceptisme sa-
grat. “Em calen més 

records / per a 
l’agredolça torna-
da”, moralisme 
savi del segle XXI. 
I de sobte, dos oc-
tosíl·labs perfec-

tes: “les nostres 
llunes rata negra / 

de ja no tanta joven-
tut”. El viatge, puntejat 

per topònims exòtics, és I. BALAGUER


