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Un bon relat ha 
d’explicar un fet 
inaudit. Pep Coll 
( P e s s o n a d a ,  
1949) presenta 
un poble clos a 
les muntanyes 

que queda colgat, sense el menor 
avís, per una allau de roques. Pont 
de Bar va desaparèixer així en els 
aiguats de 1982, però L’any que va 
caure la roca (Proa, 2020) no té 
cap pretensió de buscar inspiració 
en l’àmbit de fets històrics.  

Malpui és un poble inventat i 
porta ja una certa trajectòria lite-
rària. Coll explora l’espai imagina-
ri per fer-nos reflexionar sobre tot 

El ball dels solters 
allò que tenim davant els ulls pe-
rò no veiem mai. És fàcil caure a la 
trampa parada per un narrador ex-
pert. El to és tan quotidià i els per-
sonatges tan simpàticament ano-
dins que tot plegat sembla una crò-
nica de tedi provincià. Els set pro-
tagonistes –tots homes joves, els 
únics supervivents de la catàstro-
fe– triguen 254 pàgines per passar 
les primeres tres setmanes de des-
prés del desastre. Durant bona 
part d’una novel·la francament ex-
tensa, els herois s’estan tancats a 
les habitacions d’un hotel buit.  

Dins d’aquest univers narratiu 
fins i tot la desaparició d’una po-
blació sencera no aconsegueix 

la roca no provoca només la des-
trucció, sinó que actua amb aque-
lla providència de les crisis que 
permeten començar de bell nou, 
sense preguntes incòmodes, sense 
remordiments insuportables. 
L’oblit conformista es mesura 
aquí amb trenta metres de matèria 
acumulada damunt els teulats. 
Cap explosiu pot obrir el camí, el 
passat ha estat suprimit com per 
l’art de màgia. Per què l’autor di-
buixa aquest tall tan net? ¿El fet 
inaudit que va sacsejar Malpui és 
una denúncia? O bé un desig? 

També tots els llibres són fills 
d’un paisatge i en aquest cas Pep 
Coll explora els traumes ja expli-
cats. Jesús Moncada o Maria Bar-
bal serien la connexió prou evi-
dent, però la comparació revelado-
ra és amb La mort i la primavera. 
Mercè Rodoreda és un jutge im-
placable i diu que és la comunitat 
l’única font de tot mal. La natura 
és indiferent, no té el do de la pro-
vidència. Coll, en canvi, obre l’es-
cletxa d’una esperança ingènua. 
Potser, només potser, l’entorn po-
dria tornar a ser un paisatge en-
cantat on l’home i les forces indo-
mables podrien aspirar a conviure 
en harmonia. 

El que han perdut les munta-
nyes és el do de l’encanteri. Els 
seus habitants ja no saben esmu-
nyir-se d’una realitat massa plana. 
El més bell de la novel·la és aques-
ta intuïció d’una dimensió desco-
neguda. Hi ha un món més enllà 
dels sentits, un món tangible i cert 
on els dies no són previsibles ni les 
hores lentes. L’any que va caure la 
roca és una valenta indagació de 
per què els homes que havien sigut 
els caps de casa van esdevenir inú-
tils per a la Postmodernitat. En 
aquestes vides hi ha una frustració 
molt amarga, la consciència que 
s’ha fet caduc un model de vida. No 
és un relat sobre Catalunya, sinó 
una anàlisi sobre el final de la vi-
da pròspera a la majoria dels in-
drets muntanyosos d’Europa. Un 
relat serè, comparable amb aquell 
colpidor estudi de Pierre Bourdi-
eu de 2002 sobre els hereus dels 
masos al voltant de Bearn: “Plan-
tats al costat de la pista, formant 
una massa obscura, un grup d’ho-
mes ja d’una certa edat, observen 
en silenci. No falta cap dels solters, 
hi són tots”.!

A ¿Podemos ha-
blar de algo más 
agradable? (Re-
servoir Books), 
Roz Chast inclou 
cap al final 
d’aquest extraor-

dinari relat autobiogràfic sobre la 
mort dels seus pares els dibuixos 
que ella havia fet de la seva mare a 
l’hospital, en el llit de mort. Són es-
bossos fràgils, gens morbosos, que 
tenen la capacitat de sacsejar-te 
emocionalment com només ho pot 
fer la veritat despullada. El mateix 
passa amb els dibuixos a doble pàgi-
na d’un nadó acabat de néixer que 
apareixen en un moment d’El difí-
cil mañana (Astiberri), en què Ele-
anor Davis projecta tot de senti-

La incerta bellesa de l’avenir
ments en una imatge que captura la 
incerta bellesa de l’avenir, d’un fu-
tur que encara no està escrit.  

És curiós quediferents són els 
tres còmics de Davis publicats a ca-
sa nostra: ¿Arte? ¿Por qué? (Barrett) 
és un original assaig visual que re-
flexiona de forma lúcida sobre l’art 
a través del treball de nou creadors; 
Tú, una bici y la carretera (Astiber-
ri) relata en primera persona el vi-
atge en bicicleta de l’autora a través 
d’un grapat d’estats del sud dels Es-
tats Units, reflectit en apunts i es-
bossos poètics del paisatge i les ex-
periències que viu; El difícil maña-
na, en canvi, abandona la no-ficció 
per explicar la història d’una pare-
lla d’amants que viuen en una cara-
vana aparcada a la clariana d’un 

amb una altra activista. Els millors 
moments d’El difícil mañana no 
provenen de la trama literària, si-
nó de troballes gràfiques que són 
pròpies del llenguatge del còmic 
com les ja esmentades il·lustracions 
del nadó, l’escena brillant en què 
una veritat dolorosa desdibuixa tot 
el que envolta un personatge i, so-
bretot, els diversos moments en 
què Davis prescindeix de les parau-
les i confia en el poder de les imat-
ges per narrar, amarant de la crua 
potència expressiva del manga geki-
ga uns dibuixos en blanc i negre 
que, en general, són més aviat deu-
tors de l’estil indie nord-americà 
d’autors com Chester Brown, amb 
tocs d’influència de l’estètica euro-
pea de la nouvelle BD dels 90.! 
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bosc on, teòricament, s’han de cons-
truir una casa de fusta abans de l’hi-
vern. L’apatia contemplativa d’ell i 
el creixent activisme polític d’ella 
són els dos punts de fuga d’una ma-
teixa perspectiva: la por íntima que 
els provoca a tots dos la possibilitat 
de tenir un fill en un món hostil i ple 
d’injustícies. 

Davis s’acosta a aquesta parella 
tan hippy i natural des de l’empatia, 
dibuixant amb una mirada huma-
nista dos personatges creïbles i ten-
dres però potser no gaire interes-
sants. Si el còmic avança és gràcies 
a l’efectivitat com a narradora de 
Davis, que tensiona la història a tra-
vés dels conflictes del grup d’acció 
directa en què milita la noia i 
l’amistat intensa i equívoca que té 

canviar res. La sensació és d’ofec, 
no perquè la vida fos difícil, sinó 
perquè no hi ha res contra què llui-
tar i sentir-se fort. El destí aquí no 
és ni la incertesa, ni l’horror da-
vant el desconegut i encara menys 
un combat valerós contra unes 
forces hostils. El futur és circular i 
conegut, aquesta absència de tota 
aventura desespera.  

L’oblit conformista 
Pep Coll apunta entremig d’aques-
tes converses còmplices que tots 
els pobles són fills d’un paisatge. 
La roca que va sepultar Malpui ja 
era allí des de sempre, com una 
presència amenaçadora. Tot i que 


