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objectivitat superior a la de la joven-
tut”. Igual que passava en assajos 
com Res a témer (2010), novel·les 
com El sentit d’un final (2011) i nar-
racions com les de Nivells de vida 
(2017), la mort ha anat ocupant un 
espai progressiu en els interessos li-
teraris de Julian Barnes.  

“Quan vaig publicar Res a témer, 
el meu germà Jonathan, especialis-
ta en filosofia antiga i sens dubte 
més intel·ligent que jo, em va dir que 
el record és més proper a la imagi-
nació que a l’observació –fa memò-
ria ara–. Sé que no és un comentari 
gaire encoratjador, però hi estic for-
ça d’acord”. En un passatge de 
L’única història l’escriptor posa en 
boca d’en Paul que la memòria ens 
defineix com a persones i que, alho-
ra, és enganyosa. “Si perds la memò-
ria continues sent la mateixa perso-
na físicament però la teva identitat 
ha canviat de dalt a baix –diu Bar-
nes–. La memòria és la nostra iden-
titat. Quan et fas gran, però, t’ado-
nes que els records no són ni fixos ni 
sòlids. Tenim una memòria canvi-
ant i mal·leable, que es degrada a 
mesura que envellim. Paradoxal-
ment, i això és força inquietant, te-
nim més mala memòria en els re-
cords més preuats, perquè a mesu-
ra que els anem explicant els alte-
rem. Així, els punts crucials de la 
nostra vida són els menys fiables”.  

Barnes no està d’acord que en 
Paul, el jove enamoradís –conver-
tit en home desenganyat–, sigui 
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Un trencaclosques  
sobre la buidor de la vida 

Que no s’espanti 
el lector quan to-
pi, a la primera 
pàgina de La mort 
lenta (L’Altra), 
amb l’epíleg del 
llibre. Arrencar la 

història pel final i tancar-lo amb el 
pròleg no és només un joc experi-
mental de l’escriptor Xavier Mas 
Craviotto (Navàs, 1996), sinó tam-
bé una declaració de les intencions 
narratives de la novel·la. Reconegu-
da amb el 39è premi Documenta, 
l’obra de Mas Craviotto té com a 
punt de partida el final de la vida: la 
mort accidental dels pares de l’Aram 
i la Lena, dos germans universitaris. 
“Això els porta a refugiar-se en un 
pis de Sants i a enfrontar-se a nous 
condicionants”, explica Mas Cravi-
otto, llicenciat en filologia catalana   
i que s’ha convertit en el guanyador 
més jove de la història del premi Do-
cumenta. La setmana passada, a 
més, Viena va publicar el seu el po-
emari Renills de cavall negre, guar-
donat amb el premi Salvador Iborra. 

A través de la relació entre els dos 
germans, La mort lenta furga en 
qüestions com la moral, la depen-
dència, els instints i el desig. “He 
agafat la quotidianitat com a matè-
ria primera –assenyala l’escriptor–. 
Volia parlar de l’ambigüitat, de la 
confusió de sentiments que molt so-
vint ens atrapa”. El títol de la no-
vel·la, però, no fa referència a l’acci-
dent dels pares, sinó a “la mort d’un 
entorn que es va apagant i buidant 
de sentit sense que s’hi pugui fer 
res”, que és la que pateixen els pro-
tagonistes arran de l’accident dels 
progenitors. Aquesta situació ines-
perada empeny els germans a revi-
sar el passat i a redescobrir els seus 
pares, encara que aleshores ja sigui 
tard. “Un dels aspectes més interes-
sants de La mort lenta és la relació 
dels pares i com l’autor dibuixa la 
seva infelicitat a través de la mirada 
dels germans quan són nens”, asse-
nyala l’editora de L’Altra, Eugènia 

Broggi. En aquest sentit, Mas Cravi-
otto afegeix que “el pare és un home 
apàtic i la mare es consumeix en una 
casa buida, però quan els fills se 
n’adonen ja no hi poden fer res”. Per 
plasmar el pes indefugible del pas-
sat, Mas Craviotto ha construït un 
artefacte literari que trenca amb les 
convencions formals.  

Entendre els personatges 
El llibre oscil·la entre el passat i el 
present a través d’un trencaclosques 
format per tres línies narratives. “El 
present parla dels germans quan ve-
uen que el seu vincle trontolla per 
l’arribada d’un agent extern”, diu 
l’escriptor. Per al passat utilitza una 
fórmula que interpel·la el lector i 
que li proporciona, progressiva-
ment, informació sobre la seva in-
fantesa i adolescència. “Serveix per 
entendre, a poc a poc, per què es 
comporten d’una manera determi-
nada i per què fan accions que, des-
contextualitzades, no tenen sentit”, 
explica. Tot plegat es complementa 
amb una sèrie d’annexos on ha aglu-
tinat materials que permeten conèi-
xer més a fons els personatges. “Hi 
ha llistes sobre què els agrada i què 
no, redaccions de l’escola i dibuixos 
de quan eren nens –argumenta–. 
M’interessava obrir el debat sobre si 
la cultura que ens agrada ens fa ser 
com som o a la inversa, si triem un ti-
pus de cultura perquè som d’una 
manera determinada”.  

Mas Craviotto compara el viatge 
dels protagonistes amb el fenomen 
dels guèisers. “L’Aram i la Lena es 
guarden tot el que els passa a dins 
fins que troben una escletxa i ex-
ploten”, explica. L’escriptor ha vis-
cut la gestació de La mort lenta 
d’una manera similar. “Tenia la his-
tòria a dins, però no ho sabia –ad-
met–. Un estiu vaig començar a es-
criure a raig. Vaig estar de juny a se-
tembre abocat a la novel·la i va anar 
sortint. Hi he fet alguns retocs, pe-
rò en gran part la vaig escriure tal 
com és ara”.!
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fred. “És capaç de perdre el cap per 
una dona tres dècades més gran que 
ell, i la història que viuen junts no és 
passatgera –diu–. Quan, al cap dels 
anys, reconstrueix la relació, ho fa 
amb tanta cura com n’és capaç. El 
lector no trobarà els sentiments ex-
posats explícitament, sinó que a tra-
vés de diverses escenes de la seva vi-
da pot treure les seves conclusions. 
M’agrada que el lector sigui tan lliu-
re com el text ho permeti”. Potser 
per això li agrada tant Txékhov (“Si 
vols fer avançar l’acció sigues dis-
tant”, recorda que va escriure el 
rus). I també Anita Brookner (1928-
2016), de qui Asteroide va recuperar 
l’any passat l’excel·lent Un debut en 
la vida. “Era molt bona transmetent 
emocions d’una manera freda –ex-
plica ara–. Ha estat una novel·lista 
infravalorada, una autora implaca-
ble a l’hora de parlar de la vida emo-
cional. Vaig tenir la sort no només 
de llegir-la, sinó de ser molt amic 
d’ella. El nostre amor per la cultu-
ra francesa ens unia, però ella era 
balzaquiana, i jo en canvi soc flau-
bertià”. Barnes reconstrueix una 
anècdota d’un dels molts dinars que 
van compartir: “L’Anita era engi-
nyosa i mordaç. Sempre feia cara de 
pòquer, costava endevinar què pen-
sava. Una vegada que dinàvem em 
va dir, referint-se al gall dindi que jo 
menjava: «No el trobes una mica de-
cebedor?» L’Anita creia que aquell 
gall dindi em podia decebre igual 
que a ella la decebia la vida”.!

Xavier Mas Craviotto explora els vincles fraternals  
i la pèrdua dels pares a ‘La mort lenta’, premi Documenta
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