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Excepte Aventures i desventures de 
l’insòlit i admirable Joan Orpí, la se-
va novel·la més ambiciosa i més im-

possible, sempre que llegeixo Max Besora (Barcelona, 
1980) penso i sento el mateix: el que més m’agrada de les 
seves novel·les –l’esperit brètol, la mescladissa de gène-
res i referents, la imaginació irresponsable, la gosadia des-
bocada fins al deliri, la naturalesa de broma colossal alho-
ra improvisada i hiperconscient– és també, en última ins-
tància, el que més m’hi falla. Naturalment, aquesta opi-
nió meva no tindria gaire interès, si no servís per posar 

sobre la taula algunes qüestions centrals que suscita la pro-
posta estètica de Besora. ¿Hi ha un punt a partir del qual 
l’excés és massa excessiu i, per tant, s’anul·la a ell mateix? 
¿És possible refinar i acotar formalment i argumentalment 
una novel·la que es vol anàrquica i salvatge sense desac-
tivar-ne la salvatgia i l’anarquia però alhora embocant-ne 
la potència, afinant-ne la desimboltura expressiva, donant-
li una intenció més global, fent-la més precisa? He dit que 
són qüestions centrals suscitades per la proposta estèti-
ca de Besora, però això no impedeix que la resposta de Be-
sora a aquestes preguntes sigui: “Me la sua”. 

Amb això no vull dir que escrigui sense tenir gaire clar 
què fa. Sí que ho té clar, com queda palès a La veu del seu 
amo. Pretén convertir en virtut, o almenys naturalitzar, 
tota una sèrie d’opcions creatives considerades defectu-
oses i rebutjables per part de certes concepcions que re-
geixen el sistema literari. És cert que portem dècades de 
postmodernitat i que tot és discutible i que tot s’ha discu-
tit, però és cert també que la impuresa retòrica, les des-
compensacions estructurals, els arguments erràtics, les 
realitats no plausibles i els personatges demencials en ge-
neral continuen sent considerats novel·lísticament poc 
aptes. Aquests són els materials amb què Besora treballa. 

La veu del seu amo és el relat en primera persona d’un 
gos –autobiografia d’un gos traduïda de l’original en llen-
guatge caní n’és el subtítol– en cerca d’un amo, el qual 
no triga a adonar-se que això de tenir amo és un mal ne-
goci. Durant la primera part, la novel·la funciona com una 
faula en què les peripècies del gos protagonista serveixen 
per mostrar les crisis i misèries de la condició humana i 
de la societat capitalista occidental: la crueltat, l’estupi-
desa, la violència, la pobresa, la cobdícia... La mirada càus-
tica i el discurs polític, influència clara de Kurt Vonnegut, 
són omnipresents, i sovint tenen un to entre enjogassat 
i pamfletari. Una botiga de mascotes, famílies disfunci-
onals, l’abandó i les rutines del gos de carrer, bregues clan-
destines de gossos, amos alcohòlics, una gossera, una 
granja, la companyia d’uns llops... La faula més o menys 
previsible, acompanyada per tota mena de dibuixets i de 
floritures ortotipogràfiques, dura fins que Besora se’n 
cansa i es posa a fer la versió trash de La revolta dels ani-
mals d’Orwell, que al seu torn empelta de ciència-ficció, 
El planeta dels simis més Re-animator, o una cosa així. Que 
tot plegat és una mescladissa desconcertant? En reali-
tat, té lògica que la història d’un gos mil llets sigui expli-
cada per una novel·la també mil llets. ✍
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Una de les sensacions que provoca la 
lectura de Les altures, la tercera no-
vel·la de Sebastià Portell (ses Salines, 

1992), és que és un llibre pensat, mesurat, fins i tot ma-
durat. Cadascun dels set capítols que té és una baula dins 
d’un mecanisme de rellotgeria que retrata un personat-
ge, una família i una època. I això no és poca cosa. La his-
tòria que s’hi desplega, a base de capes i gràcies a diferents 
veus, gira al voltant d’una personalitat complexa i excèn-
trica, la del pintor, gravador i escultor català Ismael Smith.  

Sebastià Portell devia descobrir Smith (com la ma-
joria de nosaltres) gràcies a l’exposició que li va dedi-
car el MNAC el 2017. Exposar una obra gairebé des-
coneguda en un lloc tan central li va donar l’espai i el 
valor que es mereixia un artista com ell, que havia tre-
ballat sempre des dels marges i havia tingut un final 
d’allò més trist: la novel·la brilla especialment quan 
descriu les etapes tardorenques de l’artista, oblidat a 
Catalunya i inexistent als Estats Units, on la família 
s’havia traslladat fugint de les guerres europees. I es 
nota que Portell l’ha estudiat a fons, perquè fa pivo-

La nova obra de Sebastià Portell gira al voltant de la personalitat 
complexa i excèntrica del pintor, gravador i escultor  
 

Fracassa millor: 
l’extraordinari Ismael Smith 

Aventures i desventures d’un gos mil llets i anarquista
Max Besora imagina una faula d’esperit brètol amb una mirada càustica i un to enjogassat

i la germana Anna Maria, una víctima de l’època que li 
va tocar viure, i que, si no ens hi hem fixat malament, 
Portell insinua que també era homosexual, o queer, com 
el mateix Ismael Smith; hi ha moments plens de ten-
dresa en els quals els dos germans sembla que s’acostin 
sense acabar de fer-ho per culpa de la ignorància en la 
qual viu la germana. En aquest sentit, el llibre també vol 
ser una reivindicació d’un col·lectiu, l’LGBTQI+, els 
membres del qual han hagut de suportar –i suporten 
encara, en molts llocs– la incomprensió més absoluta. 
Les reaccions a les excentricitats i els costums d’Isma-
el Smith, que n’expliquen el bandejament, en són un 
exemple clar.  

Encerts i esculls insalvables 
Hi ha alguna mancança: qualsevol ficció on una forma 
artística visual tingui un pes específic ha de superar un 
escull gairebé insalvable, que són les referències con-
cretes a les obres. I les descripcions de les escultures 
o dels dibuixos, sense la imatge al costat, es fan feixu-
gues i, sobretot, perden l’efecte buscat. Però en temps 
de Google, tot es pot salvar a cop de clic. I hi ha algun ca-
pítol menys encertat que la resta: quan explica el movi-
ment artístic dels “exquisits”, amb els tres amics de jo-
ventut d’Ismael, artistes com ell a cavall entre París i 
Londres que s’ho gastaven tot en festes i vicis, el llibre 
es torna un pèl encarcarat, potser massa deutor de les 
fonts historiogràfiques. De seguida, però, amb l’apari-
ció de la figura de la mare, la mort del pare i la fugida 
als Estats Units fins a una mansió d’un poble delicio-
sament (és un dir) conservador, la novel·la perd del tot 
l’encarcarament i s’envola fins molt amunt.  

No és fàcil mantenir un estil pulcríssim i eficaç, ni pe-
netrar en la ment d’un artista del tot desconegut de qui 
només han quedat unes obres que no són fàcils de jut-
jar des del punt de vista artístic. Portell ho fa i només hi 
ha algun moment de la lectura en el qual ens envaeix un 
dubte: si Ismael Smith era tan excèntric, tan fora del co-
mú, si les seves obres eren tan exagerades, si tenia un 
esperit tan ingènuament immune al fracàs, ¿no merei-
xia un retrat més desmesurat? Però, com deia Edith 
Wharton, a un llibre no se li han de voler fer dir coses 
que no diu, sinó jutjar el que el llibre és, i no podem si-
nó felicitar l’autor, perquè llegint Les altures revivim la 
tragèdia vital d’Ismael Smith, que va passar de prome-
sa exquisida a marginat amb l’esplendor dels cometes: 
massa brillants per a la majoria de la gent. ✍
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tar tot el llibre al voltant, més que de la persona, de 
l’obra de Smith: no ha volgut fer-ne una biografia clàs-
sica, sinó que ha intentat crear una obra d’art com a 
continuació d’una altra.  

I la novel·la funciona. Com a retrat d’una família en 
decadència és exemplar. Com a creació de personatges, 
n’aconsegueix com a mínim dos de grandiosos, a banda 
del protagonista Ismael, que gairebé empal·lideix al 
costat de les dues dones: la mare, autèntica mater fami-
lias amb un afany protector malaltís que no fa altra co-
sa que destruir, un per un, els cinc fills del matrimoni, 


