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La teva ombra, la 
novel·la amb què 
Jordi Nopca (Bar-
celona, 1983) ha 
guanyat el primer 
premi Proa, conté 
diverses novel·les 

dins d’una. I el més interessant és 
que no conviuen totes alhora sinó 
que es van succeint, com en una cur-
sa de relleus de gèneres i propostes 
literàries, com si la naturalesa i el 
sentit de fons de la novel·la anessin 
mutant a mesura que es construeix i 
avança, jugant amb l’horitzó d’ex-
pectatives del lector, ampliant o ma-
tisant o reorientant progressiva-
ment el sentit de certes referències, 
refent a consciència el marc temàtic 
i emotiu en què es desenvolupa la 
trama i donant, segons el tram de 
l’argument, una intenció o una altra 
a les accions i al comportament dels 
personatges. 

El resultat és un artefacte literari 
diguem-ne multiforme i polièdric 
que en cap moment no es descontro-
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PERFIL la ni tampoc deriva cap a l’aiguabar-
reig. En aquest sentit, la novel·la de 
Nopca podria tenir connexions amb 
Mulholland Drive, l’obra mestra de 
David Lynch –citada per un dels per-
sonatges del llibre–, la qual, simpli-
ficant-ho molt i donant per bona una 
de tantes interpretacions possibles, 
comença sent el relat del Somni Ame-
ricà i després passa a ser l’exploració 
del seu revers, una indagació del mal-
son del fracàs, la solitud i la bogeria. 

La novel·la de Nopca, que es dife-
rencia de la pel·lícula de Lynch per-
què en tot moment es mou –amb 
matisos– dins les coordenades d’un 
realisme enriquit per un culturalis-
me pop i per un sentit de l’humor fi-
níssim, al principi funciona com un 
retrat generacional dels joves que 
l’any 2010 estaven en la vintena i vi-
vien en una mena d’impàs entre ex-
perimentador i abúlic. 

En Pere és el protagonista i nar-
rador de la primera de les tres parts 
que té la novel·la. Té 25 anys, viu 
amb els pares, ha acabat la carrera 
de comunicació audiovisual però ja 
ha assumit que no podrà dedicar-se 
professionalment al cinema, manté 
una història sentimental estranya 
amb una violinista anglesa que es 
diu Kate i al mateix temps no pot 
oblidar la seva exnòvia, la Laura, 
que el va deixar quan va descobrir 
que li era infidel. 

En Pere té un germà més gran, en 
Joan. Durant la primera part de la 
novel·la, en Joan, que és més culte 
però té un sentit més cohibit o 
menys relaxat de l’existència que el 
seu germà petit, es fa present d’una 
manera només lateral, a través de 
breus, evasives i poc cordials truca-
des telefòniques. A la segona part, 
però, passa a ser el narrador i prin-

cipal protagonista. El que era un re-
trat generacional, així, es converteix 
en l’exploració de la relació entre 
dos germans que, a poc a poc, va en-
verinant-se per culpa de l’enveja, la 
gelosia, el ressentiment i el despit, 
els quals s’apoderen d’en Joan quan 
descobreix que amb el seu germà 
l’uneix una rivalitat sentimental. 

És en aquesta segona part que 
Nopca posa en circulació el tema de 
la duplicitat –lynchià però també, 
per la ironia amb què el tracta i el 
desplega, molt monzonià–. És un te-
ma que li serveix per construir la re-
lació entre els dos germans, i per ex-
tensió tot el llibre, com un joc de mi-
ralls que no paren mai quiets, com 
un calidoscopi de llums i ombres. 

Abans d’arribar al seu desenllaç, 
La teva ombra encara té temps de ser 
la història d’una venjança sofisticada-
ment planificada, el misteri dramàtic 
d’una desaparició, una pirueta meta-
literària i un triangle amorós que no-
més acaba bé per a un dels tres que en 
formen part, o potser en realitat no 
acaba bé del tot per a cap dels tres. 

El perill més gran d’aquesta me-
na de novel·les amb tantes persona-
litats és que el lector es perdi i tin-
gui la impressió que hi ha una acu-
mulació erràtica de materials hete-
rogenis. Nopca salva el perill, i dona 
coherència i fluïdesa al conjunt, 
gràcies a una prosa marcada per un 
ritme pausat però sostingut i per un 
estil precís, ric sense ostentacions 
ni floritures, en què tots els adjec-
tius es perceben calculats al mil·lí-
metre i en què totes les frases es no-
ten pensades a fons, tenen pes i en-
titat i fan la seva aportació al parà-
graf o al capítol on apareixen. El 
resultat és una novel·la ambiciosa, 
entretinguda i intel·ligent.!
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En tots i cada un 
dels tretze relats 
que conformen 
Les benaurances, 
de Joan Cavallé, 
hi ha un element 
inesperat, un fet 

que torba la pau dels protagonistes 
i que en condicionarà la vida. Un 
mur que parteix un poble pel mig, 
però que només veuen i pateixen 
els habitants d’una de les dues 
meitats. Una cama que cal ampu-
tar a una noia a qui, fins llavors, tot 
li ha anat la mar de bé. La dissolu-
ció d’una cèl·lula política que pro-
vocarà que tots els seus membres 
coneguin els rigors de la presó. 
L’enamorament tardà d’una dona 
de fer feines que seixanteja, i que 
queda amb el seu amant en el pis 
que neteja i endreça. Una pudor de 

La irrupció de l’inesperat
pixum congènita en un nen que, 
per aquest motiu, esdevindrà l’ase 
dels cops dels seus companys. 

“Massa felicitat no pot ser”, diu 
un personatge, i a fe que el narrador 
s’escarrassa per referir-nos, amb 
gran precisió de detalls, com poden 
ser d’enrevessats els viaranys de la 
dissort. “No sé per quina raó, la li-
teratura sempre s’entesta a 
discórrer pels camins més 
desoladors i infeliços”. 
De vegades, allò insos-
pitat pren la forma 
d’una comitiva que 
sembla sorgida del 
món de les ombres. 
Altres cops és una 
ombra enigmàtica la 
que irromp en la quoti-
dianitat d’un personatge. 
O un record que apareix de 

mosques voraces: apareix de cop el 
dia en què bategen un nadó molt 
desitjat, s’abat sobre ell i en cosa de 
tres minuts el liquida. El pare, ja 
gran, s’ha dedicat tota la vida a afi-
nar instruments. En l’escaiença 
d’aquest tràgic element insospitat, 
podríem aplicar a l’home un vers 
d’Else Lasker-Schüler: “He execu-
tat l’acord final de la meva vida”. Al-
guns dels relats –com el del parai-
gua col·locat estratègicament per-
què un marit hi ensopegui i es foti 
de lloros– es presenten en la forma 
d’un monòleg interior, que recorda 
la Tereseta d’Espriu o alguns con-
tes de Rodoreda. Pel meu gust hi ha 
massa varietat d’estils. Ara bé, 
aquest element narratiu de la sor-
presa i una escriptura molt segura, 
virtuosa i tot, acaben agermanant 
les diverses peces de l’obra.!
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sobte, i que mai de la vida no s’ha-
via fet tan real. 

Algun conte podria remetre a la 
novel·la Contemplant el monstre, 
per la seva cruesa. Passatges con-
crets d’algun altre, a la bellíssima 
nouvelle, també de l’autor, Els ar-
bres no es podien moure: per exem-
ple, el dedicat a la casa d’un fatxa, 

abandonada durant la guer-
ra, el protagonisme del 

qual recau en un ca-
vall, Humil. La histò-

ria d’un corredor 
empedreït, que cor-
re només pel goig 
de fer-ho, subver-
teix enginyosament 

la màxima “ningú no 
controla el temps”. 

Un dels meus relats 
preferits és el del núvol de NÚVOL


