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És incomprensi-
ble que els per-
sonatges tristos 
i deprimits, abo-
nats a la desgrà-
cia, encara tin-
guin més presti-

gi autoral que els personatges més 
o menys vitalistes a qui, a pesar 
d’entrebancs i maldecaps, els aca-
ben anant bé les coses. És tan di-
fícil i meritori crear un personat-
ge vitalista i contar una història 
amable com crear-ne un d’amar-
gat i contar una història terrible. 
A més, no hi ha personatges mo-
nolíticament feliços, ni històries 
unívocament amables. El dolor i 
el drama poden ser l’absència 

Literatura amable 
i excel·lent

d’alegria i de felicitat, però l’ale-
gria i la felicitat no són l’absència 
de dolor i de drama. Són la supe-
ració, mitjançant una assumpció 
conscient i significativa, dels do-
lors i els drames inevitables amb 
què la vida ens va carregant. En el 
millor dels casos, la vida és, per 
dir-ho amb el Shakespeare de Ro-
meu i Julieta, “a sweet sorrow”, un 
dolor dolç. 

Un dolor tan dolç és el títol que 
David Nicholls ha triat per a la se-
va última novel·la. Els lectors que 
van riure, es van emocionar, van 
plorar i es van enganxar a la prosa 
divertida, atlètica i vistosa d’Un 
dia i de Nosaltres, els seus anteri-
ors títols (a Columna i també a 

home i se n’ha anat de casa amb la 
seva germana petita, i per tant ara 
ell es troba convivint amb un pa-
re deprimit i mig alcoholitzat, i a 
més ha suspès els exàmens de final 
de curs. El pitjor any de la vida 
d’en Charlie, però, de cop passa a 
ser un any fantàstic quan s’inscriu 
en un taller de teatre amateur. 
¿Per quina raó un adolescent es-
querp, que viu avorridot “en una 
ciutat petita del sud-est d’Angla-
terra”, decideix anar cada dia a fer 
el ridícul –ell així ho percep– en un 
taller de teatre amateur? Hi va per 
una noia, òbviament. 

El de sempre, però amb gràcia 
Nicholls, que sap ser entranyable 
sense ser ensucrat i emocionant 
amb sentit de l’humor i sense sen-
timentalisme, no s’estalvia cap dels 
motius, de les escenes i dels trops 
propis d’aquesta mena d’històries. 
Vull dir que és molt elemental i fa-
miliar tot el que conta: un noi i una 
noia de setze anys es coneixen ca-
sualment, flirtegen, s’enrotllen, 
s’enamoren, estan junts, passa el 
temps i la cosa no va com ells espe-
raven i volien. És el de sempre i el 
de tothom, però Nicholls, gràcies 
a una prosa àgil i plàstica i a una 
gràcia narrativa la mar d’eficient, 
ho conta com si fos fresc i nou, que 
és com ho sent cadascú quan ho viu 
a la seva manera. 

És una de les virtuts de la no-
vel·la: la familiaritat singularitza-
da amb què Nicholls narra experi-
ències d’adolescència –i d’adulte-
sa– reconeixibles i compartibles 
per tothom. Una altra virtut són 
els diàlegs. Dir que sonen naturals 
i vivíssims sona a falca comercial 
una mica peresosa i tronada, però 
és una apreciació justa i exacta. 

Hilarant, trista, agradable i in-
tel·ligent, Un dolor tan dolç garan-
teix panxades de riure, una mi-
queta d’angoixa cordial, alguna 
llàgrima i un regust final d’eufòria 
i de pena. Una fórmula segura? 
Molts intenten cuinar-la i pocs ho 
aconsegueixen. Entre els que ho 
aconsegueixen, Nicholls és un 
dels millors.!

A Andalusia hi ha 
un triangle com-
près entre els mu-
nicipis d’Alcalá la 
Real (Jaén), Prie-
go i Iznájar (amb-
dós a Còrdova) on 

la taxa de suïcidis es dispara: pot arri-
bar a duplicar i fins i tot triplicar els 
índexs de la resta de l’Estat. Moguts 
per aquesta singularitat, no han estat 
pocs els psiquiatres que han mirat 
d’estudiar-ne les causes. Però ja sa-
bem què passa amb aquest tema: que 
les teories científiques sovint topen 
amb la realitat. Per exemple, hi ha qui 
diu que les persones amb pensa-
ments autolítics es pengen de les no-
gueres perquè aquests arbres ema-
nen una substància química que pre-
disposa a la depressió, i després hi ha 
qui diu que, en realitat, ho fan perquè 
les seves branques són les úniques 
que aguanten el pes d’un cos humà. 

Moltes de les respostes al gran te-
ma filosòfic del suïcidi son més sen-

Terra de suïcidis
zilles del que sembla. I això és pre-
cisament el que tracta de demostrar 
Olga Merino a la seva quarta no-
vel·la: que al triangle del suïcidi no hi 
ha més misteri que la pobresa, la so-
litud i l’asfíxia social. De fet, són 
aquests tres elements els que carac-
teritzen la vida de la protagonista de 
La forastera, una dona que va tornar 
al poble on va néixer després de viu-
re una història tràgica d’amor al 
Londres thatcherià. Aquest perso-
natge, l’Ángela, reviu aquells dies a 
la capital anglesa mentre s’endinsa, 
moguda per circumstàncies alienes, 
en el passat familiar en un poble on 
alguns cognoms arrosseguen la ma-
ledicció del suïcidi. 

Alfaguara ven aquesta novel·la 
com un western espanyol i, tot i que 
aquesta etiqueta ha sortit repetida en 
diverses ressenyes, aquí no la podem 
admetre. És cert que hi ha un poble 
enmig del no-res, que hi ha un deco-
rat compost per una cantina, un ce-
mentiri i una església, i que hi ha una 

Carrasco, amb la vindicació política 
de Tierra de mujeres, de María Sán-
chez. I és que, igual com feia aquest 
segon llibre, Merino ens mostra les 
dificultats que tenen les dones per 
sobreviure en un entorn agrest on 
els homes ho controlen tot. En 
aquest sentit, és una novel·la que 
posa el focus sobre la precarietat 
que suporten les dones al camp i, 
també, sobre l’expulsió dels campe-
rols per part d’uns terratinents més 
preocupats pel rendiment de la ter-
ra que per la conservació de la seva 
memòria. Per tant, Merino ens 
mostra la realitat d’un poble on do-
nes i immigrants comparteixen la 
mateixa condició social: la de pàries 
de la terra. Per sort, l’autora ha cre-
at una protagonista que no es deixa 
vèncer ni pels amos de la terra ni 
pels fils del destí, i que planta cara 
a tot allò que normalment ens fa 
abaixar el cap. I és que, com ella ma-
teixa diu, “las lobas sabemos dónde 
hay que morder”.!
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colla de personatges bons i una altra 
de dolents, però anomenar western 
aquesta història no és només accep-
tar una terminologia que no li escau 
sinó trair l’essència mateixa d’una 
obra que guarda més relació amb el 
ruralisme de Miguel Delibes o el tre-
mendisme de Camilo José Cela que 
amb els duels d’Oakley Hall o els de-
serts de Cormac McCarthy. De fet, 
si haguéssim d’emmarcar aquesta 
ficció en una tradició anglosaxona, 
potser seria més adient fer-ho en la 
que va iniciar  Shakespeare, tenint en 
compte que La forastera presenta 
dues famílies, els Marotos i els Jaldo-
nes, que, com els Capulets i els 
Montagús, s’odien tant que no su-
porten que dos d’ells hagin tingut 
una relació amorosa. 

Ruralisme i vindicació política 
Des d’un punt de vista més contem-
porani, podem dir que ens trobem 
davant d’una novel·la rural que bar-
reja l’estètica d’Intemperie, de Jesús 

Empúries, respectivament), ja po-
den córrer a les llibreries: aquí hi 
trobaran el mateix. 

El protagonista de la història és 
en Charlie Lewis, un adolescent 
insegur, amb uns amics salvatges 
amb qui no s’acaba d’entendre i 
amb una família en descomposi-
ció. El narrador és el mateix Char-
lie, però amb vint anys més i, tal 
com veurem al final, amb moltes 
ferides i desencants acumulats, i 
amb unes quantes lliçons apreses. 

El gruix de l’acció transcorre 
durant l’estiu del 1997, que des que 
va començar està sent el pitjor any 
de la jove vida del Charlie: el seu 
pare ha quedat en la ruïna i la se-
va mare s’ha enamorat d’un altre 


