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A l’hora de publi-
car un recull de 
contes sorgeix 
molt sovint el ma-
teix dubte: ¿cal 
enllaçar-los d’al-
guna manera o val 

més que no tinguin res a veure els uns 
amb els altres? Cada autor hi respon 
amb més o menys subtilesa. Per al 
seu quasidebut literari, Elisenda Sol-
sona (Olesa de Montserrat, 1984) ha 
buscat un motiu recurrent curiós: la 
hipòtesi de la desaparició de la Lluna, 
el satèl·lit de la Terra. Aquest feno-
men provoca un seguit de canvis, des-
ajustos i catàstrofes que fan de palan-
ca narrativa de cadascuna de les his-
tòries que ens descobreix el bon ol-
facte dels editors de Les Males 
Herbes. En cadascun dels contes el 

Sense notícies dels selenites
gènere fantàstic juga papers dife-
rents: a vegades som en el terreny del 
terror, a vegades en el de la llegenda, 
a vegades l’onirisme agafa un rol fo-
namental, a vegades sembla que si-
guem en un conte de Cortázar, a ve-
gades en un de Stephen King. 

Un dels més llargs, Closques, és el 
meu preferit. Des d’un punt de vista 
tècnic, és admirable com l’autora ha 
estat capaç de trossejar la història i 
després servir-la estofada: sense so-
lució de continuïtat, passem de l’es-
tat adult a l’infantil dels germans 
protagonistes, del passat al present, 
i descobrim secrets i frustracions fa-
miliars que expliquen l’infern vital 
que han hagut de passar. Un dels ger-
mans és albí, i l’autora juga bé la car-
ta de la inquietud que provoca. Des 
del punt de vista temàtic, el conte és 

primer dinar amb la família del xicot 
deriva en una escena de terror mag-
nífica amb la protagonista tancada 
al lavabo de casa dels sogres obser-
vant com li surt un colom viu per la 
gola. Bravo. Les atmosferes també 
estan ben treballades: la de l’estació 
d’esquí abandonada i l’ossa que hi 
ronda pel voltant, per exemple. Hi 
ha finals que saben trencar bé l’am-
bigüitat que plantejava el conte, i 
n’hi ha d’altres que no acaben de ser 
rodons, però això és normal amb els 
contes, que són peces que exigeixen 
molt perfeccionisme. Això val tam-
bé per a la llengua i per a l’estil, que, 
sense ser incorrectes, podrien estar 
més treballats. Però hi ha punt de 
vista i hi ha veu: endavant amb 
aquests satèl·lits de la literatura fan-
tàstica catalana.!
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complex: parla d’un tema però en re-
alitat ho fa per tractar-ne d’altres. Hi 
ha més d’un conte en què la família 
juga un paper censurador: moltes de 
les protagonistes són noies o nenes 
amb un excés d’imaginació que els 
comporta desajustos amb el món re-
git pels adults. El conte ambientat en 
unes colònies d’estiu té molts ele-
ments potents: els cavalls i sobretot 
la zebra, el caràcter peculiar i irasci-
ble de la protagonista i la relació que 
estableix amb una de les altres nenes, 
però també té algun problema de 
versemblança que, ai!, ens n’allunya 
com a lectors: ¿segur que, de nit i 
il·luminada amb llanternes, distingi-
ríem el color vermell de la sang en 
una piscina? 

El millor de la proposta de Solso-
na és que porta a llocs inesperats: el 

Els estudiosos del 
teatre han com-
parat moltes ve-
gades el polonès 
SØawomir Mro-
şek (1930-2013), 
escriptor i dibui-

xant polifacètic, conegut arreu del 
món sobretot com a dramaturg, 
amb Samuel Beckett. També Adam 
Tarn, crític teatral i amic de tots dos, 
els considerava afins i pensava que 
s’havien de conèixer. El 1969, a Pa-
rís, els va muntar una trobada en un 
restaurant, els va presentar i els va 
deixar sols per no interferir en la 
conversa. Mroşek i Beckett, d’allò 
més circumspectes, es van estar du-
es hores bevent whisky irlandès en 
un silenci amb prou feines inter-
romput per quatre paraules. “¿De 

S�awomir Mroêek, 
més enllà del riure

què se suposava que havíem de par-
lar?”, deia Mroşek recordant la vet-
llada. Pel que fa a Beckett, afirma-
va que s’havien entès perfectament, 
i sembla creïble que els unís, abans 
de res, el rebuig de la xerrameca. 

Així mateix, una de les forces que 
mou els contes satírics del Magacín 
radiofónico és el desig de ridiculit-
zar, d’una banda, el llenguatge retò-
ric d’una burocràcia omnipresent a 
la Polònia comunista, i de l’altra, la 
retòrica hipòcrita que envolta les 
relacions jeràrquiques en una ofici-
na. En aquestes peces breus, escri-
tes als anys seixanta per a la ràdio 
polonesa, Mroşek fa gala d’un hu-
mor corrosiu que no ha envellit del 
tot però ha perdut un punt d’acide-
sa i, a estones, pot resultar-nos pre-
visible. Per a mi el text més ric i pu-
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nyent és un monòleg teatral que 
tanca el recull, Agua, en què els ele-
ments còmics adquireixen un to an-
goixant i hi ha un dubte que no 
s’acaba de resoldre. La veu que hi 
parla és la d’un home que està sol al 
seu pis i sent el soroll cada cop més 
insistent de l’aigua. No sabem d’on 
ve aquest soroll (un efecte pensat 
específicament per a la ràdio), i ell 
tampoc: el que és evident és que va a 
més, i allò que al principi és una lleu 
gotera s’acaba convertint en una au-
tèntica inundació.  

Entre una cosa i l’altra, el perso-
natge intenta distreure’s fullejant 
el diari, escrivint a un amic de jo-
ventut o rellegint unes cartes anti-
gues. És aquí on Mroşek torna a 
trobar-se amb Beckett: el protago-
nista de L’última cinta de Krapp 
també és un home sol que evoca el 
passat, i ho fa sentint gravacions 
d’ell mateix quan era jove i porta-
va un dietari oral. El Krapp vell co-
menta les confessions líriques del 
Krapp jove amb grunyits i ganyotes 
de menyspreu, com si els negués to-
ta possibilitat de sentit. El perso-
natge anònim de Mroşek, mentre 
repassa una carta de ves a saber 
quan, en què una dona li parla del 
seu enyor, també s’irrita i, a més, 
queda totalment desconcertat: re-
sulta que ja no recorda res de res. El 
Krapp vell sent com el Krapp jove 
diu: “Memorable equinocci!” i re-
peteix, sarcàstic, aquesta frase ridí-
cula. També el protagonista 
d’Agua, mentre escriu al seu amic, 
perd tota confiança en el llenguat-
ge, que li sembla un joc fals i estèril. 
“«Tu silencio me lleva a hacer conje-
turas. La más graciosa es que te ha 
ocurrido una desgracia. La más tris-
te, que me has olvidado…» No, mejor 
al revés: «La más graciosa, que me 
has olvidado, y la más triste, que te 
has ido de este mundo». Pura hipo-
cresía, pero al menos suena bien”. 
Per descomptat, deixa la carta a 
mitges, perquè tampoc sap a qui es-
criu ni per què. La dissociació entre 
el Krapp vell i el jove és desoladora, 
com si el fantasma d’un mort visi-
tés casa seva i la trobés deserta. La 
situació del personatge de Mroşek, 
més que desoladora, és inquietant: 
no se sap si l’aigua que el persegueix 
és real o imaginària, i és una temp-
tació pensar que allò que l’inunda 
és un oblit sense remei.!

Des del Metropo-
lis de Fritz Lang a 
la sèrie Love, de-
ath & robots, la fi-
gura de l’androide 
ha servit de re-
curs literari per 

reflexionar sobre la condició huma-
na i el nostre encaix en una societat 
que tendeix a la uniformitat. A La 
auditora, publicat per Astiberri, l’es-
criptor i traductor basc Jon Bilbao 
s’estrena com a guionista de còmic 
amb una història on plana l’esperit 
distòpic de Philip K. Dick i dibuixa 
un futur pròxim en què la ciència ha 
creat robots indistingibles dels hu-
mans. La recerca d’un androide que 
amaga la seva condició mecànica és 
el MacGuffin d’aquest thriller fan-
tàstic ambientat en un poble-facto-
ria amb el cel cobert d’una espessa 
capa de fum i governat per una me-
na de senyora feudal que es fa dir, no 
sense ironia, alcaldessa. En aquest 
escenari fatalista –i amb el personat-
ge d’una jove auditora com a fil con-
ductor– Bilbao desplega les peces 
del seu drama ciberhumà, que van 
donant forma a una trama absor-
bent gràcies sobretot el gran treball 
narratiu del madrileny Javier Peina-
do, que evoca la línia clara de Dupuy 
i Berberian i la lluminositat de Dani-
el Torres amb el seu traç afrancesat 
i net. L’única pega, en aquest sentit, 
és que els colors brillants que utilit-
za Peinado no acaben de fer justícia 
a l’atmosfera lúgubre que s’intueix 
en el guió de Bilbao.!

Distopia amb 
androides 
que somien 
xais elèctrics
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