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“M’he dedicat a 
c o m p o n d r e  

cançons des d’abans de 
ser qui havia de ser –diu 
Marc Parrot–. Ho he fet 
com una necessitat que 
em porta a resoldre no 
sé ben bé què, com tam-
poc sé del cert d’on sor-
geix”. A Cançons impos-
sibles reuneix textos en 
vers il·lustrats per Oi-
hane Inchaustegui.

Cançons 
impossibles 
MARC PARROT 
Rosa dels vents

ARAL’APARADOR
POESIA

Guardonada amb 
el premi Gon-
court 2019 a 
França, la no-
vel·la No tots els 
homes viuen al 
món de la mateixa 

manera, de Jean-Paul Dubois 
(1950), publicada a Edicions 62 amb 
traducció de Pau Joan Hernàndez, 
destaca sobretot per l’originalitat 
d’un narrador-protagonista, Paul 
Hansen, que explica en primera 
persona el canvi radical que pateix 
la seva vida quan, després de treba-
llar vint-i-sis anys com a discret su-
perintendent (una mena de deus ex 
machina) de l’Excelsior, un luxós 
edifici residencial del Canadà habi-
tat per persones a qui ell animava, 
ajudava i consolava, passa a ser con-
finat en una presó del Quebec. D’en-
trada, l’autor només suggereix el 
motiu d’aquesta espantosa giragon-
sa i manté el misteri fins al final. Per 
això comença el seu relat in medias 
res, des del centre penitenciari: “Fa 
una setmana que neva. De la fines-
tra estant, miro la nit i escolto el 

Herois disfressats  
de perdedors

fred”, quan la vida amb la Winona, 
la seva dona algonquina, pilot d’hi-
droavions, i la Nuk, la seva gossa, ja 
forma part del passat.  

Format en el periodisme, autor de 
més d’una vintena de novel·les i de-
fensor del mètode creatiu d’escriu-
re un llibre només durant trenta di-
es a vuit pàgines per dia, Dubois co-
mença la història a prop de Nadal, 
quan Paul Hansen ja porta nou me-
sos de patiment engabiat i compar-
teix sis metres quadrats de condomi-
ni amb Patrick Horton, un Àngel de 
l’Infern acusat de matar-ne un altre. 
Aquest coprotagonista, agressiu i ru-
de, però a la vegada tendre i poruc 
com un nen, somnia en fer xixines a 
qui el contradigui i alhora té pànic als 
ratolins o a anar a la perruqueria. Els 
diàlegs sobre la vida passada (i enyo-
rada) dels dos presos, dos homes 
bons que, malgrat el seu estat de tan-
cament, se senten més lliures que 
mai, discorren en un plàcid equilibri 
entre el sentit de l’humor i la melan-
gia. Com que tenen tot el temps del 
món, les converses dels dos homes 
tancats en aquest “univers de con-

tenció” dansen amb fluïdesa i po-
esia pels temes predilectes de l’au-
tor: la natura, la família, la memò-
ria, la injustícia, la fraternitat, el 
bé, el mal i la pèrdua. 

Com si rodés una pel·lícula, 
Dubois té en compte l’enquadra-
ment, les escenes, l’atmosfera, 
els escenaris deterministes i la 
veu en off que ho narra com en 
una autobiografia. I potser aquí 
hi radica l’únic però de la no-
vel·la: quan Dubois recapitula les 
vides senceres tant de Paul Han-
sen com dels seus pares i avis, el 
ritme frena considerablement i 
l’excés de dades i descripcions de 
llocs viscuts resulta accessori, 
prescindible, tediós. Bàsicament 
perquè el lector vol seguir la tra-
ma de la presó i resoldre perquès.  

Evadir-se d’un món immund 
Dubois planteja que la bonesa 
dels personatges arriba en el pre-
cís moment en què no accepten 
l’inacceptable, en què es rebel·len 
i es neguen a perdre un passat 
que desapareix, les espurnes de 
felicitat cada vegada més esca-
dusseres en un món a la deriva 
caracteritzat pel menyspreu, 
l’egoisme, el fracàs i la injustícia. 
Dubois planteja la presó com una 
via òptima per evadir-se de la re-
alitat immunda. Influït clara-
ment per la narrativa nord-ame-
ricana d’escriptors com Philip 
Roth o John Updike, Dubois ana-
litza des de l’apassionament tot 
de conceptes que, segons ell, 
s’han anat degradant amb el pas 
del temps. Sempre al costat dels 
més febles i sotmesos, l’autor 
aposta per adoptar un enfoca-
ment polític sense escarafalls. A 
No tots els homes viuen el món de 
la mateixa manera hi ha la idea de 
saber reconstruir-se lliure de 
responsabilitats enmig del dolor, 
de ser capaços de crear una peti-
ta bombolla humana (com ho era 
l’Excelsior) en un context de-
mencial de sofriment tangible 
com és la presó, un organisme viu 
amb metabolisme propi, un “edi-
fici com atrapat en unes tenalles 
fetes de glaç”. Així com als pri-
mers anys, a Paul li resulta difí-
cil acceptar la idea d’haver de viu-
re amb els seus morts, amb el 
temps la incomoditat es dissipa 
i el personatge creu en una nova 
existència per als traspassats, un 
nou món construït amb esperan-
ça i amor. Una novel·la, la de Je-
an-Paul Dubois, que ens fa inter-
rogar-nos sobre els merdosos 
meandres de l’ànima humana.!
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El nou thriller de Lu-
ca d’Andrea farà 

ressorgir un secret ocult 
durant més de vint anys 
i obrirà de bat a bat les 
portes de l’infern al per-
sonatge principal, el To-
ny Carcano, escriptor de 
novel·les romàntiques 
d’èxit, que s’haurà de 
confrontar amb el cadà-
ver de la jove del títol, 
l’Erika Knapp.

La mort 
d’Erika... 
LUCA D’ANDREA 
Alfaguara

NOVEL·LA

Pablo Bernasconi 
presenta una sèrie 

de llibres pensats perquè 
nens i nenes descobrei-
xin els animals amb di-
dactisme i sentit de l’hu-
mor. És el cas de De fal-
sos gossos i veritables lle-
ons i De miralls, alçades 
i girafes, tots dos editats 
per l’argentina Catapul-
ta, especialitzada en lli-
bre infantil.
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Escriptores 
encapsulades
Aquest octubre va carregadíssim 
d’esdeveniments: els que ja esta-
ven previstos, més els que s’hi van 
traslladar des de la primavera con-
finada. Biennal de Pensament, 
Festival de Literatura Queer, Bar-
celona Poesia, InEdit, i molts més. 
Alguns, com aquest darrer, han op-
tat per la virtualitat total, però d’al-
tres han provat de combinar pre-
sencialitat i pantalles, en un expe-
riment que, ai, s’assembla bastant 
al futur.  

Hem pogut veure i escoltar (pe-
rò no olorar, ni tocar) Margaret At-
wood, Maggie Nelson, Nona Fer-
nández o artistes com William 
Kentridge o Nalini Malani, dins de 
pantalles més o menys grosses i al 
costat d’entrevistadores que sí que 
eren davant del públic, com una úl-
tima mostra d’humanitat: encara 
no som tots dins dels nostres ordi-
nadors, o encara no del tot. I sort 
d’elles! El got ple diu que són per-
sonatges que potser mai no haurí-
em tingut l’ocasió de veure, perquè 
viatgen poc o són grans, i que la 
conversa hi és, igualment, i que a 
més queda arxivada, però el got 
buit té un regust amarg: sense la in-
teracció personal hi ha alguna cosa 
que es perd, una gestualitat i un 
llenguatge no verbals que, de fet, 
eren la raó de ser d’aquesta mena 
d’actes. Si ens desplaçàvem per 
anar a veure Angela Davies o la 
Chimamanda no era exactament 
pel que dirien, que podíem trobar 
en entrevistes escrites o en confe-
rències enregistrades, sinó per 
com respiraven, com miraven o 
com reaccionaven a aquesta pre-
gunta o a aquella. Perquè el que vo-
líem era seguir una conversa, que 
és una cosa molt difícil i civilitzada 
de mantenir, i esperar l’imprevist, 
el moment únic que només passa 
en directe. 

Després hi ha la qüestió de l’aten-
ció per part del públic: ¿mirem l’en-
trevista en un requadre de l’ordina-
dor mentre enllestim un document 
i tenim obertes les xarxes per anar-
la comentant, posem el mòbil sobre 
el marbre de la cuina i tallem ceba 
en juliana, o projectem l’entrevista 
a la paret de la sala, com si fos una 
sèrie de Netflix? El que segur que no 
fem és seure en penombra i escoltar 
durant una hora com una o dues 
persones s’expliquen, narren, re-
corden, viuen, davant nostre. Aca-
barem amb un arxiu audiovisual 
completíssim, però segur que serem 
vius?!
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