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Són incompta-
bles els actes de 
violència que om-
plen les pàgines 
de Persecució, la 
nova novel·la de 
Toni Sala. 

Hi ha assassinats –un tall traïdor al 
coll d’una dona en un rampell mas-
clista de gelosia i d’odi, un cop de 
bat racista que esclafa un cap...– i hi 
ha la mort massiva d’animals –el 
funcionament diari d’una indústria 
càrnica–. Hi ha accidents –de tràn-
sit, d’aviació– i hi ha suïcidis –un 
que es llança a les vies del tren, un 
altre que estavella un avió contra 
una muntanya dels Alps i provoca 
un centenar de morts, a més de la 
pròpia–. Hi ha abusos i agressions 
sexuals –a la presó, contra criatu-
res, en habitacions d’hotel–, hi ha 
tot tipus d’actituds agressives –co-
accions, xantatges, amenaces– i de 
maltractaments verbals –insults, 
burles, escarnis–. Hi ha atemptats: 
el de la Rambla de Barcelona amb 
furgoneta i el fallit de Cambrils, el 
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PERFIL de París amb els terroristes armats 
amb Kalàixnikovs sembrant el ter-
ror per carrers i sales de festes, el de 
Niça en què un camió envesteix la 
multitud en una festiva nit d’estiu. 
I hi ha, també, vaticinis d’apocalip-
sis globals –la Tercera Guerra 
Mundial, les calamitats del canvi 
climàtic– i premonicions de des-
gràcies individuals. 

Algunes d’aquestes violències 
són fictícies i d’altres són reals i 
històriques. Algunes estan narra-
des al detall i ocupen un lloc cen-
tral a la trama i altres són evocades 
d’una manera càlida, com un secret 
íntim i perillós que fa mal però del 
qual és necessari tenir-ne cura. Al-
tres violències són recordades amb 
fredor i estan incrustades dins la 
reflexió estrictament especulativa 
d’algun dels protagonistes. I enca-
ra n’hi ha d’altres que són al·ludi-
des només de passada i abandona-
des al cap d’unes poques frases. Tot 
aquest enfilall de violències carre-
ga la novel·la amb una atmosfera 
–anímica, moral, existencial– cris-
pada i dramàtica. Seria insuporta-
ble de llegir, si no fos que Sala, 
d’una manera intel·ligent, ho rela-
ta tot amb una prosa calculada i 
elegant, neta d’estridències i d’in-
flamacions retòriques, amb una 
prosa que avança a ritme d’obses-
sions meditatives i que ens arriba 
amb un to que no és ben bé lacònic 
ni fred, sinó d’una intensitat refle-
xiva, esmunyedissa, distant. 

Un entramat de monòlegs 
La novel·la està construïda com un 
entramat de monòlegs. Tots els ca-
pítols estan narrats en primera per-
sona per algun dels personatges 
principals, que es passen el punt de 
vista igual que els corredors d’una 

cursa de relleus es passen el testi-
moni. En aquest cas, però, els qua-
tre corredors-narradors, que tenen 
en comú una inacabable necessitat 
d’explicar-se, no són del mateix 
equip sinó que més aviat competei-
xen els uns contra els altres. 

Són quatre, els protagonistes 
narradors: l’Albert Jordi, un llibre-
ter que va assassinar la seva espo-
sa i que fa poc que ha sortit de la 
presó després de passar-hi els úl-
tims vuits anys; l’Èlia, una agent 
immobiliària amb qui l’Albert Jor-
di estableix una relació sentimen-
tal després de quedar en llibertat, 
una relació que salta pels aires quan 
ell li confessa el seu passat; la Te-
resa, una exhostessa de vol que tre-
balla de recepcionista en un hotel 
del poble de Riudellots, on coneix 
l’Albert Jordi quan ell s’hi amaga 
fugint de la reacció espantada de 
l’Èlia; i, finalment, el Mercury, un 
delinqüent veterà i amb un llarg 
historial criminal que coneix l’Al-
bert Jordi dels dies de presó i que 
vol embolicar-lo en una trama esca-
brosa per fer diners ràpids. 

Amb aquestes primeres matèri-
es, i amb l’argument que en treu, Sa-
la podria haver escrit un thriller cri-
minal clàssic –perillós, sorprenent, 
trepidant–, però ha escrit un drama 
coral, dens i introspectiu, en què els 
protagonistes –més desagradables 
que propers, que generen més dis-
gust que empatia, inquietants per-
què abracen la maldat o, si més no, 
no la repudien– s’acaben revelant 
com uns supervivents sempre en 
tensió per culpa d’una fragilitat o 
una desesperació irredimibles. 

Escrita en una prosa treballada 
i fluïda, plena de reflexions insidio-
sament interessants, és una no-
vel·la molt notable.!
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“Cal engegar”. 
D’on diantres 
surt el doll tan 
afuat d’aquesta 
dona-poeta, do-
na-sirena, però 
no pas per cap ca-

prici teratològic sinó per la resplen-
dor mitològica que traspua aquesta 
poesia moderníssima, que posa cap 
per avall totes les retòriques per 
crear la seva pròpia, sense escara-
falls ni sofisticacions ni contempla-
cions, anant sempre al gra.  

De fet, per a qui li sembli crípti-
ca cal dir que Cèlia Sànchez-Mús-
tich (Barcelona, 1954) ofereix les 
claus de la seva tradició en les tres 
citacions d’obertura: homenatge a 
Màrius Sampere, el seu mestre en 
l’art de fer poesies, i dues citacions, 

La tercera veu del cànon
una de la gran Wyslawa Szymbors-
ka, com una cosina germana en l’art 
de l’observació i de la composició, i  
una altra de Buster Keaton, que diu: 
“El nostre Heroi vingué d’Enlloc, no 
anava Enlloc i el van engegar en al-
gun lloc”. L’humor keatonià també 
li és car a na Cèlia, i ella encara s’ha 
permès de crear-ne un que 
gosaria d’anomenar celia-
nesc. Guaiteu com a 
mostra el poema de la 
“fe de rates”. I per re-
sultar menys hermè-
tica encara, després 
del Pòrtic ens ofereix 
tota una lliçó de poè-
tica: “Una sola memò-
ria / per a tots els jos 
successius, / una sola 
consciència / per a tots els jos 

croscòpic grandiós i un telescopi de 
lents gruixudes que tot ho sonda. 

Verdagueriana, perquè en el gra 
de sorra ens hi mostra l’infinit, en 
la gota marina els oceans pregons 
del cor i del cervell humà. Funda te-
ologia poètica? Qui sap. Fila sil·lo-
gismes subtils i lògiques vertebra-
des damunt de la diafanitat de l’ab-
surd de l’existència. Consecutives 
samperenianes (o com n’haguem de 
dir), plàcides vigílies, i un enginy 
metafòric magistral, com el del poe-
ma “Ara que esclata la fira / i faig 
punteria amb el ninot del temps...”, 
o el drama de l’existència explicat a 
través de dues plantes, l’azalea i la 
maranta. En l’epíleg ho diu Navarro: 
“Ser amb els altres, els altres. I ser en 
els altres un riu de mudances que es 
rosega”.!
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paral·lels. / Un sol jo / per a totes les 
memòries / i consciències”. Aquí  
rau tot, i la poeta va remenant ma-
trassos i alambins amb una traça ad-
mirable. La seva poètica és d’una es-
crupolositat rigorosament científi-
ca, però l’eixàrcia i les canyes són 
màgiques. En la fusió de tremps i de 

percepcions verbalitzades 
amb finor i coratge hi 

trobem aquest segell 
celianesc que dèiem, 

que hem d’aplaudir 
si us plau per força.  

Per als qui to-
quem sostre en el 
real quotidià, Sàn-

chez-Mústich ens ei-
xampla la mirada. 

Sembla com si tingués 
una lupa per l’univers mi-PAGÈS ED.


