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En l’últim dels 
relats aplegats 
en aquest llibre 
magnífic, El ca-
mí dels esbar-
zers, d’una escla-
tant maduresa i, 

alhora, d’una radical frescor nar-
rativa, un fotògraf interessat a re-
tratar la mirada dels animals arri-
ba a Sandville, el poble on trans-
corren les diverses històries, i de-
mana a un veí granger si pot fer la 
seva feina. Aquest més aviat se’n 
fot, però el deixa fer. Llavors el fo-
tògraf es fixa en els ulls de dues va-
ques que, “a diferència dels dels 
cavalls, eren més tristos, miseri-
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PERFIL cordiosos fins i tot”. El jove acaba-
rà el dia sopant al bar del poble, on, 
fortuïtament, trobarà la foto de la 
seva vida: la d’un vaquer alcoholit-
zat que, abans d’arribar al lavabo, 
s’ha desplomat –mort–, recolzat 
en una paret llardosa. La imatge, ja 
convertida en una cobejada obra 
d’art, la retrobarà temps després 
en una casa luxosa de l’Upper East 
Side de Nova York. 

Alba Dalmau (Cardedeu, 1987) 
sembla que hagi pres el model d’un 
clàssic, el Winesburg, Ohio de 
Sherwood Anderson, per crear el 
seu poble llegendari. L’enfilall de 
relats –la majoria esplèndids–, re-
lats que duen sempre com a títol 
una de les frases que els componen, 
es pot llegir com una novel·la ame-
na i fonda, plena d’acuïtat i gràcia 
poètica, de compassió (llegiu la his-
tòria del xèrif miop: quina peça 
més rodona!). De fet, sembla molt 
més una novel·la que no un recull 
de contes: els personatges són els 
mateixos, perquè, petit com és el 
llogarret, van saltant d’una narra-
ció a l’altra, fins que se’ns fan ben 
familiars. Tornant al retratista, pe-
rò, a mesura que anava avançant en 
la lectura m’afigurava que Alba 
Dalmau podria haver treballat amb 
alguns dels rostres de la cèlebre In 
the American West, de Richard 
Avedon: que bé que retrata el ta-
rannà groller i sincer de la gent del 
lloc, les seves manies, aquella ma-
nera tancada de veure el món. Hi 
ha una història divertida i trista a 
la vegada en què l’única persona 
del poble que ha vist una mica de 
món (el món fascinant de Nova 
York), la Sara Light, ha contractat 
una orquestra per a les festes de 
Carnaval. El que ningú no s’espera-
va, començant per l’alcalde, és que 

els cinc membres del combo fossin 
negres! Així doncs, el poble, “que 
sempre havia sigut més blanc que 
la neu que hi queia”, ara, de sobte, 
quedava “embrutit per aquella ne-
gritud”. El que passa aquella nit, 
però, encara reforça més la lúcida 
imaginació de l’autora. 

Entre el poble i el món 
Hi ha unes quantes parelles prota-
gonistes, que forneixen models nar-
ratius memorables. Dues d’aques-
tes són formades per germans: la 
dels bessons Bexter i Casey Court-
land i la de les belles i massa estretes 
Eleanor i Ella. Es tracta de dues de 
les històries més potents: sobretot 
la de les noies, que, un cop morts els 
seus pares, es prometen fidelitat 
eterna. Una de les dues, però –la pe-
tita–, s’enamora del metge del po-
ble, i la gran, que redacta millor que 
l’altra, li demana que li expliqui i re-
presenti exactament tot allò que 
passa en les trobades amoroses en-
tre ells dos per tal de poder iniciar 
una intensa relació epistolar amb 
l’amant, fent-se passar per la ger-
mana. És un relat antològic! Pel que 
fa als bessons Courtland, la mort 
s’interposa prematurament entre 
ells dos. Hi ha més parelles, com la 
formada pel matrimoni que regen-
ta el bar. La xarxa de personatges va 
estrenyent nusos entre famílies. 

El camí dels esbarzers a què fa re-
ferència el títol és una frontera en-
tre el poble i el món, un límit que so-
vint es transita però que rarament 
s’ultrapassa. Dalmau construeix 
molt bé els seus relats, i escriu amb 
molt de talent (només hauria calgut 
corregir-li massa de peu que hi sur-
ten). Domina els registres, sap fer 
servir de tant en tant el relatiu 
col·loquial. Una joia de llibre!!
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Quan passa el 
temps, les coses 
que no es van dir 
i les veritats si-
lenciades es van 
fent pesants, com 
una càrrega fei-

xuga de paraules no pronunciades. 
A La mentira y cómo la contamos 
(Astiberri, 2019), dos amics de l’ins-
titut que fa anys que no es veuen es 
troben al supermercat on treballa 
de caixera ella, la Clearly. Decidei-
xen anar a prendre alguna cosa i po-
sar-se al dia; beure’s una ampolla de 
vi robada, menjar una hamburgue-
sa i fer una copa en un bar mentre 
parlen d’amics comuns i relacions 
fracassades, tot mirant d’esbrinar 
què queda de l’amic que coneixien o 
què hi ha en ells mateixos de la per-

El preu del silenci
sona que eren abans. Però a mesu-
ra que avança la tarda i arriba la nit, 
es fa evident que parlen des de llocs 
diferents: la Clearly des de l’hones-
tedat d’algú que ha hagut de fer un 
camí llarg i difícil per acceptar qui 
és; i el Tim des de l’autoengany i el 
malestar amb si mateix. 

En la primera no-
vel·la gràfica de 
Tommi Parrish res-
sona l’eco naturalis-
ta de les passejades a 
dues veus de la Trilo-
gia de Richard 
Linklater, però virats 
cap a una textura més 
fosca i buidada de ro-
manticisme. Aquí un 
comentari com “No 
et sembla estrany que 

dibuixant: dels colors pastel que es 
van enfosquint a mesura que avan-
ça la nit i les formes canviants de 
cossos i cares salta a un blanc i ne-
gre rigorós de línia clara. En aquest 
segon relat, molt més introspectiu 
que el primer, Parrish radiografia 
el desencant d’una aventura –més 
sexual que no emocional– entre 
una stripper andrògina i un home 
divorciat, però començant in medi-
as res i jugant a l’ambigüitat per 
fer-nos dubtar de la identitat i el 
gènere del narrador. El que està fo-
ra de dubte és el talent d’aquesta jo-
ve dibuixant australiana establerta 
a Mont-real, que dibuixa amb la 
imaginació i atreviment d’Olivier 
Schrauwen i té una prosa esmolada 
i profunda, que et mossega quan 
menys t’ho esperes.!
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mai ens enrotlléssim?” no obre la 
porta a la tensió sexual, sinó a la inco-
moditat; igualment, la revelació d’un 
secret llargament amagat és incapaç 
d’unir els dos amics, perquè ja són 
massa lluny l’un de l’altre.  

Parrish es revela en el seu debut 
com un observador atent als cla-

robscurs de l’amistat 
i els ritmes trencats 
dels diàlegs reals, pe-
rò també com un au-
tor realment inquiet 
i trencador que, en-
mig de la història del 
Tim i la Clearly, in-
trodueix mitjançant 
un truc narratiu una 
segona història in-
dependent en què 
es reinventa com a 
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