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Aquest és un llibre peculiar (entre 
parèntesis: un llibre, si no és pecu-
liar, no té el més mínim interès). 

Tracta d’un sentiment de culpa que s’arrossega al llarg 
de la vida i, de retruc, tracta doncs de la vida. El pro-
tagonista de la història és el jutge d’instrucció Ernst Se-
bastian. Som a Àustria, després de la Guerra i de l’Impe-
ri. Un dia Sebastian ha d’ocupar-se d’un estrany subjec-
te, sospitós principal en el cas de l’assassinat d’una pros-
tituta. L’acusat s’anomena Franz Adler. Aquest nom 

reviu en el jutge un episodi de la seua adolescència: creu 
reconèixer en Adler un antic company amb qui es va 
veure involucrat, quan ambdós estudiaven el batxille-
rat, en un fosc afer de falsificació. 

Casualment, Sebastian ha estat convidat a una reunió 
d’antics alumnes, la promoció del 1902. Hi va, tot i que 
no guarda gaire bon record dels seus anys d’institut. No 
era un bon estudiant. Son pare el blasmava per les ma-
les notes, tot tenint en compte “les escasses exigèn-
cies de l’escola moderna” [sic]. Com a molts dels 
seus companys, el que realment motivava 
Ernst Sebastian era mirar de propiciar la 
companyia femenina. Precisament aquest 
relat és també una estranya paràbola de la re-
pressió sexual a la societat burgesa centreeu-
ropea, que tants rèdits proporcionaria a Sig-
mund Freud. Les dones són, per al jovent de 
l’època, o dames etèries inabastables o aquests 
éssers llenguts i vulgars que fan la viu-viu al Gran Ca-
non, l’abocador sexual. 

Tot ho recorda el jutge després del sopar amb els an-
tics col·legues. Hi retorna “l’emoció més genuïnament 

masculina: la mirada sobre la pròpia joventut”. Però el 
que el trasbalsa és haver retrobat Franz Adler, perquè 
llavors tot es precipita fins a convertir-se en la “histò-
ria d’una culpa juvenil”.  

Les lleis de la memòria 
No desvelaré al lector més detalls d’aquest pecat adoles-
cent. El mateix autor, quan el relat encara les últimes re-

voltes del camí, juga amb l’ambigüitat i el control 
de la informació (amb l’el·lipsi com a recurs 

central) de manera magistral.  
Però algunes coses mai sabrem del cert 

com s’han esdevingut. Perquè la memòria té 
les seues pròpies lleis i el tribunal on ens jut-
ja s’assembla massa a una fabulació kafkia-

na. El jutge Sebastian, en un rampell, ha es-
crit tots els seus records en fulls rebregats. Hi 

ha esmerçat tota la nit. Aquests fulls, tanmateix, 
resulten ser il·legibles. L’episodi de Franz Adler, tan 

central en l’evocació del jutge, se li escapa de les mans 
com un grapat d’arena. Què és real, què és imaginari? Li-
teratura, en fi... ✍
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En una entrevista que li vaig fer poc 
abans que recaigués en la malaltia que 
el va matar, Baltasar Porcel em va dir 
que no era convenient escriure una 

novel·la sobre fets recents, que cal distància i refreda-
ment per convertir en ficció unes experiències –perso-
nals o col·lectives– viscudes amb intensitat i que han 
deixat petja. Porcel recomanava deixar passar deu anys. 
“Les novel·les són la llum d’un sol mort”, va dir-me. 

Francesc Serés (Saidí, 1972), un dels pocs autors ca-
talans actuals de primera que reivindica una certa fi-
liació porceliana, no ha fet cas a l’escriptor andritxol i 
s’ha llançat de cap a novel·lar, no tant el fallit i espec-
tacularment teatral Procés independentista, sinó més 
aviat la ressaca de frustració i de vergonya que tot ple-
gat ha deixat en molta gent que s’hi va il·lusionar i hi 
va posar el coll, i també l’atmosfera viciada de cinisme 
i d’incompetència que encara avui cobreix el país. El re-
sultat és La mentida més bonica, una novel·la que és pur-
ga i catarsi, invectiva i autoflagel·lació. 

Aquesta immediatesa creativa es pot entendre com 
el producte d’una necessitat urgent de Serés de passar 

A la seva nova novel·la, Francesc Serés passa comptes amb tot el 
que ha succeït a Catalunya durant l’última dècada, sobretot  
el Procés sobiranista i les seves conseqüències

Entre la invectiva  
i l’autoflagel·lació

Una estranya paràbola de la repressió sexual
‘Reunió de batxillers’, de Franz Werfel, és una novel·la sobre el sentiment de culpa ambientada a Àustria a principis del segle XX

comptes –intel·lectualment, sociopolíticament, ètica-
ment– amb tot el que ha succeït a Catalunya del 2012 
ençà. És una necessitat compartida pels seus dos pro-
tagonistes, la Marina i el Carles, dos professors de se-
cundària a punt de jubilar-se que, després de tota una 
dècada de compromís polític esperançat i eufòric amb 
l’ideal independentista, ara (desembre del 2021) viuen 
immersos en el desengany, perplexos i rabiosos con-
tra uns dirigents que els van mentir, però també perple-
xos i rabiosos contra ells mateixos per haver-se deixat 
enganyar com criatures. 

Vendre’s Catalunya a canvi dels indults 
Sense que ho diguin d’una manera tan brutal, el Carles 
i la Marina senten que els líders del Procés van sacrifi-
car l’ideal de la independència per assolir l’hegemonia 
autonòmica i que ara s’han venut Catalunya a canvi dels 
indults, i se senten còmplices –ni que sigui per omissió 
o ingenuïtat– d’aquest doble despropòsit demencial, i 
no els hi perdonen ni tampoc s’ho perdonen a ells. 

Les prioritats novel·lesques de Serés queden clares 
de seguida, des del moment que opta per organitzar la 
novel·la a partir d’un argument molt senzill, que trans-
corre en un sol dia i que té com a principal element dra-
màtic de present l’anada per últim cop del Carles i la 
Marina a l’institut on han treballat durant anys. 

Serés usa l’argument i l’escenari de l’institut com un 
pretext per anar enfilant reflexions i records dels per-
sonatges –sobre la mentida, les il·lusions fetes malbé, 
el cofoisme sense fonament, els tabús i els traumes que 
travessen Catalunya i Espanya–, per evocar episodis 
significatius del passat –les manifestacions, els prepa-
ratius del referèndum, les discussions diàries sobre po-
lítica, la repressió, els encausats, l’abandó institucio-
nal, el desmantellament final de tot provocat pel covid– 
o per incrustar diàlegs i situacions que donen claus per 
entendre què ha passat i com se senten els homes i les 
dones que ho han viscut. 

La novel·la funciona millor com a recapitulació ana-
lítica de la història recent que com a dramatització nar-
rativa i fictícia –vivencialitzada– d’aquests fets. Fins i 
tot en termes estilístics, em fa l’efecte que els passatges 
més narratius, tot i que n’hi ha de notables, estan escrits 
en una prosa més telegràfica i apressada que els passat-
ges assagístics, on s’hi veu la prosa robusta i precisa 
marca de la casa de l’autor. La mentida més bonica és, en 
tot cas, una bona novel·la sobre uns fets crucials –peno-
sament crucials– de la Catalunya contemporània. ✍
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