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El punt de parti-
da de La fuga de 
l’home cranc és 
ambiciós: fer 
conviure una 
barreja de veus 
que es materia-

litzen en dues trames molt dife-
renciades que acabaran per con-
fluir. L’una és una trama de tall re-
alista i costumista, que avança cap 
a la irrealitat, l’onirisme i la comi-
citat, amb el Víctor, una mena 
d’home sense atributs ni iniciativa 
que va camí d’una transformació 
inusual. L’altra és una ciència-fic-
ció desbocada i accelerada que 
transcorre en un món de bestioles 
similars als crancs, de rebels, ro-

Un mar de crancs i paradoxes
bots i unes quantes tones de bruta-
litat. El contrast entre aquests dos 
fils argumentals ofereix moments 
curiosos, que Guillem Sala enfila a 
través de dosis d’intriga (els finals 
dels capítols contribueixen a apor-
tar un ritme propi). Tant la quoti-
dianitat del Víctor –en un marc ur-
bà barceloní del qual mira de treu-
re suc– com les giragonses del món 
dels crancs semblen voler estar al 
servei d’un seguit de reflexions i 
imatges simbòliques d’un cert to 
metafísic i també de crítica i sacse-
jada als funcionaments sistèmics 
que es donen per bons. Tanmateix, 
el pes i l’eficàcia de les dues trames 
és clarament desigual. Així com la 
fragilitat i els alts i baixos del Víc-

Aquí aquesta voluntat, regada d’hu-
mor i fins i tot d’un to destraler, tor-
na a fer-se evident, i en certs mo-
ments agafa un biaix existencial i en 
d’altres quasi de voler escrutar el 
cosmos sencer. Una multiplicitat 
d’afirmacions i sortides volen re-
mar cap a aquesta direcció (les rela-
cions de parella i amb els amics, les 
descripcions de la ciutat –n’hi ha de 
molt aconseguides–, el detall de la 
naturalesa dels crancs...), però fa 
l’efecte que n’hi ha que queden a 
mig camí. “El cranc no espera res. 
No fa projectes i es limita a avançar 
i a menjar”, s’afirma en plena muta-
ció de l’home cranc. La idea de fugi-
da que s’hi associa propicia un final 
de mala bava.!
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tor –el deixa la nòvia, es troba de-
subicat, li costa superar la seva 
apatia...– i les insinuacions que 
suggereixen el seu viatge cap a la 
condició de cranc obtenen algunes 
estampes interessants i divertides, 
la via de la ciència-ficció s’embar-
dissa a mesura que avança la no-
vel·la fins al punt que a estones re-
sulta confusa.  

En la seva primera novel·la (Ima-
gina un carrer, premi Documenta 
del 2006), Guillem Sala ja havia uti-
litzat recursos de la narrativa fan-
tàstica per mirar d’estireganyar la 
realitat i fer aflorar algunes parado-
xes del sistema. En aquell cas, 
l’avenç de la tecnologia confrontat 
amb la incomunicació creixent. 

Què és el que 
commou tant de 
David Copper-
field, l’obra de 
Dickens publica-
da per entregues 
entre 1849 i 

1850? Potser que, en mil pàgines, el 
protagonista i el seu cercle de co-
neixences se’ns arriben a fer tan fa-
miliars, tan bategants de vida, que 
resulta impossible no sentir-se 
convidat a compadir-nos d’alguns 
d’ells, els de condició més feble; a 
emocionar-nos amb els de natura-
lesa més sublim; a odiar-ne uns 
quants d’esperit vertaderament 
abjecte. La novel·la relata bona 
part de la vida d’un escriptor, però, 
en realitat, aquest fet –que és es-
criptor, i d’èxit!– no se’ns fa avi-

Assenyalant  
cap amunt

nent fins molt avançada la història. 
Amb més de mig llibre llegit, conei-
xerem que el narrador està em-
brancat en la redacció d’un manus-
crit autobiogràfic: “Un home que 
repassa la seva vida com faig jo 
aquí, pàgina per pàgina...” Més en-
davant, llegim: “Vaig escriure una 
narració, inspirada (i no pas gaire 
remotament) en la meva pròpia ex-
periència”. La pròpia experiència 
fa referència a la mort prematura 
de la mare i al temps que el petit 
David ha de conviure amb el seu se-
gon marit, l’avorrible Murdstone (i 
amb l’odiosa germana de l’home); 
als precoços esforços de supervi-
vència del protagonista, acombo-
iats per la seva mainadera, la sem-
pre sol·lícita Peggotty, i per la tem-
peramental tia Betsey; als estudis 
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rina o el del comiat de Dora són 
magnífics, com la majoria dels ini-
cials sobre la noiesa del protagonis-
ta (que té les inicials canviades res-
pecte a les de l’autor). Per contra, 
l’últim sembla escrit amb pressa 
per acabar. Tant és! També en això 
l’obra reflecteix molt bé la vida.  

David Copperfield ens presenta 
uns quants personatges memora-
bles. Com el de Ham, el jove malau-
rat que s’havia de casar amb la be-
lla Emily però que, poc abans de 
l’enllaç, es quedarà per vestir sants 
tota la vida (la seva curta vida, en 
què, després del fondo desengany, 
es lliurarà a estimar el proïsme). 
Steerforth, el jove fascinador que 
enamora tothom... fins que fuig 
amb la bella Emily. Ara bé, per a mi 
el personatge més captivador és, 
també, el més vil de tots: l’humil 
Uriah Heep. Una infinitat de de-
talls ens el representen amb una 
versemblança esgarrifosa. D’apa-
rença francament repulsiva (de ca-
bells rogencs i gairebé sense ce-
lles), és un campió de la hipocresia. 
Mireu com dona la mà: “No pas de 
la manera habitual, sinó mante-
nint-se a una gran distància de mi i 
fent passar la meva mà amunt i 
avall, com si fos el mànec d’una 
bomba d’aigua que li fes una mica 
d’aprensió”. Dickens és tendre i 
compassiu amb els personatges de 
qui s’enamora, però també pot ser 
ben cruel amb tots aquells que for-
men part del bàndol fosc. Com Ro-
sa Dartle, la dona de confiança de la 
mare de Steerforth: “La seva fla-
quesa semblava ser l’efecte d’algun 
foc interior desaprofitat, que tro-
bava una sortida en els seus ulls es-
pectrals”. Per cert, el capítol en què 
aquesta dona perd els nervis en sa-
ber la mort de James és d’una altís-
sima febre narrativa! 

“La natura i l’atzar m’havien 
convertit en escriptor”. En el fons 
s’imposa aquell gest d’Agnes d’as-
senyalar cap al cel. Al final, no que-
da cap cap per lligar, ni cap dolent 
que no hagi de pagar la seva peni-
tència (el compassiu i justicier Dic-
kens!). Chesterton i Salinger poden 
dir missa, però: la novel·la és un es-
plèndid estudi de l’ànima humana. 
Quant a la traducció recuperada de 
Joan Sellent Arús: admirable, mo-
dèlica. Qui diria, si no ho sabés, que 
és un text traduït, tan ben escrit 
com està en la nostra llengua!!

del noi, un escarràs de feina; a les 
seves primeres amistats (la 
d’aquell encantador de serps d’en 
James Steerforth; la del fidel i 
constant Traddles); a les inicials 
ocupacions, que combina amb els 
estudis; a la descoberta de l’amor 
(Dora, primer, l’amor passional; 
Agnes, posteriorment, l’amor de 
maduresa).  

Llegeixin el pròleg de Chester-
ton després de llegir la novel·la, al-
trament potser desistiran de posar-
s’hi. Seria una llàstima! Chesterton 
llança paraules molt dures contra 
l’obra. Sí que és cert que és un llibre 
irregular i que, en la meva opinió, 
revela massa les vicissituds de la 
publicació fulletonesca: hi ha capí-
tols molt més inspirats que d’altres. 
Per exemple, el de la tempesta ma-


