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La catàstrofe som nosaltres com a espècie. El paper del 
meteorit que es va carregar les criatures més grans 
del planeta cap al Cretaci l’interpreta el gènere hu-

mà a la nostra era, l’Antropocè. Això es mostra desespera-
dament en una cèlebre novel·la d’Emilio Bueso que es diu 
Cenital (Valdemar, 2022). Aquest llibre va sortir origi-
nalment a l’editorial Salto de Página l’any 2012 i aleshores 
va guanyar el premi Celsius. Però ara l’autor ha gosat afe-
gir-hi uns capítols que abans no hi va voler incloure. 

En deu anys ha passat de ser un llibre profètic (sobre 
l’arribada de l’apocalipsi, amb aparences molt versem-
blants) a convertir-se en un hipnòtic testimoniatge del que 
avui ens passa. Esclar que res del que s’hi diu encara no ha 
arribat i potser mai no ens veurem en un món completa-
ment ensorrat i en irreversible retrocés tecnològic, cul-
tural, de valors i, en general, de civilització, qui ho sap; pe-
rò la por que tot això ja ens estigui passant sí que la tenim, 
i aquesta sensació es troba al llibre, no tan sols plàsticament 

mostrada, sinó també enraonada. 
És com quan diuen la temperatu-
ra: hi ha una por real, però sentim 
una sensació de por encara més 
acusada. També això ho sap trans-
metre l’autor perquè, al cap i a la 
fi, és un dels millors escriptors de 
terror actuals. Parlar a propòsit de 
la por és una qüestió força delica-
da. Fer por és un altre registre, és el 
que succeeix quan entres al tren de 
la bruixa. La qüestió no és fer por 
sinó escriure amb les nostres pors. 

Com a civilització, ens fa una 
por fonamentada que s’exhaureixin les reserves de petro-
li al planeta. No queda clar que ara mateix siguem capa-
ços de reemplaçar aquesta font d’energia per cap altra que 
sigui igual d’efectiva. D’un món devastat per aquesta ca-
tàstrofe va Cenital. Un grup de supervivents ha fundat una 
colònia en un indret perdut del Maestrat. Qui són (ben bé, 
nosaltres), què va passar (el que estem veient) i com viuen 
i què els passa (l’acció dramàtica d’aquesta història), tot 
això forma la novel·la. 

A la dècada passada també va ser molt reconegut un al-
tre llibre (Los asquerosos, de Santiago Lorenzo, Blackie 
Books, 2018), que ens mostrava l’ensorrament psicològic 
d’un individu davant la societat i com fugia al camp a la re-
cerca d’un refugi, en un poble, a l’inici, deshabitat. Una no-
vel·la i l’altra no tenen res a veure, com no s’assemblen gens 
Mad Max i Amanece que no es poco. O potser sí que s’assem-
blen, perquè la pel·lícula de Cuerda neix de Total, el curt 
postapocalíptic que havia fet abans aquest director. La cri-
si energètica és real. La nostra crisi com a individus també. 
La literatura encara és més real que tot plegat. ✍
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Escriure sobre el llibre pòstum de l’amic 
Vicenç Pagès Jordà (1963-2022) és una 
injecció d’emoció però també una enor-
me responsabilitat. No faré aquesta feina 
des de fora, des de la suposada talaia que 
té el crític literari. Tampoc escriuré des 
d’una subjectivitat absoluta forjada en 
cap efusió sentimentaloide, perquè el re-
sultat no tindria cap mena de valor. 
Ressenyaré Kennedyana. La di-
nastia que va crear la trama 
perfecta (Folch&Folch) ins-
tal·lada en un terreny fron-
terer entre la professionali-
tat i la il·lusió. L’autor segur 
que em renyaria.  

Kennedyana és un retrat 
literari de misteri amb una 
trama perfecta perquè no s’aca-
ba mai. Gènere de fusió entre la fic-
ció i la no-ficció, Pagès Jordà destapa 
–amb fonaments d’anys d’estudi– una 
de les famílies més cèlebres del món, a 
la qual coneix tothom per haver viscut 
l’esplendor, el luxe i la riquesa de cara 
enfora i els escàndols, els accidents i els 
assassinats de portes endins. L’autor 
avisa amb el subtítol de l’essència lite-
rària (i cinematogràfica) que li suscita 
la trajectòria de la família Kennedy. 
Amb més o menys deteniment, Vicenç 

Pagès Jordà ja havia citat, en molts dels 
seus llibres, l’entorn biogràfic, les lle-
gendes i les contradiccions al voltant 
d’una saga que el va fascinar tota la vida: 
El món d’Horaci, Carta a la reina d’An-
glaterra, Els jugadors de whist, El llibre 
de l’any, Dies de frontera i Memòria vin-
tage hi fan referència.  

Potser perquè el Vicenç va néixer 
l’any que va morir JFK assassinat a trets. 
Potser perquè el guió de la família és de 
traca: arriben als Estats Units fugint de 
la misèria d’Irlanda i en quatre generaci-
ons assoleixen la presidència del país. 
Potser perquè a partir del pretext dels 
Kennedy –que per a ell era passió, fasci-
nació i símbol, i això s’encomana llegint 
Kennedyana–, Pagès Jordà pot parlar de 
tota una època: la seva, la d’ “aquells cot-
xes, aquells pentinats, aquelles corbates, 
aquells vestits propis d’American graf-
fiti, Mad men o In the mood for love”. Pot-
ser perquè la literatura del Vicenç, parli 
del que parli, sempre és una lliçó meta-
literària sobre l’escriptura, la narració i 
la creació d’històries: “És això, el ritme: 
la repetició de la variació”. 

Una família atractiva 
Llegir Kennedyana provoca una sensa-
ció de xoc brutal. El to confessional de 
l’escriptura en primera persona, com si 
escoltessis l’autor explicant les vicissi-
tuds dels Kennedy davant d’un gintònic 
a la plaça de les Palmeres del Mercadal 
de Girona. Perquè els Kennedy, “atrac-
tius com una ficció”, com si fossin per-
sonatges de novel·la, no deixen de res-
pondre a l’empremta postmoderna pre-
sent en tota l’obra del Vicenç: l’avant-
guarda, el nou i el vell, el classicisme i 
la cosa popular. Així, a través de tretze 
capítols estructurats en dues parts, Pa-
gès Jordà fa el que explica al pròleg “Per 
què Kennedy?”, és a dir, fon la memòria 
popular amb la història a partir d’un fet 
–l’assassinat televisat de JFK, un “cas 
que no veurem mai tancat del tot”– que 
va impactar tota una generació. La fa-
miliaritat amb la Jackie –que va ser la 
primera “icona transversal” de l’autor– 
i amb la resta de la constel·lació Ken-
nedy ens fa veure que tots n’hem par-
lat alguna vegada, atès el seu interès 
mediàtic interminable. 

El Vicenç corrobora la trama lli-
bresca de Kennedyana posant 

de costat l’atemptat de JFK 
amb les novel·les de detec-
tius, en les quals la víctima 
acumula enemics prou in-
fluents per ocultar proves. 
Però no roman a la superfí-

cie dels personatges, sinó que 
indaga amb talent tot el con-

text històric que envolta cada 
succés dels Kennedy, i estableix sem-

blances tant amb l’art –“En poc temps 
passem del conte de fades a la tragèdia, de 
la tragèdia al vodevil, i d’allà al drama i la 
comèdia, i tornem a començar”– com 
amb els gèneres de Netflix que endreça, 
esclar, en ordre alfabètic: Action, Chil-
dren&Family, Classics, Comedies, Docu-
mentaries, Dramas, Fantasy, Hollywood, 
Horror, Independent, International, Mu-
sic&Musicals, Romance, Sci-fi i Thriller. 
Per treure’s el barret, Vicenç. ✍
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