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Traduïda del suec 
per Carolina Mo-
reno Tena i publi-
cada a Nits Blan-
ques Edicions, 
Pluja és una no-
vel·la meravello-

sa escrita l’any 1997 per Ulla-Lena 
Lundberg (1947), gran autora fin-
landesa que escriu en suec. Situat en 
una zona no especificada de l’Àfri-
ca, el relat té quatre protagonistes 
semblantment imprescindibles: 
dos paisatges i dos homes. L’anti-
guitat i el present estan connectats 
i els mites, els rituals i la realitat de 
les cultures occidental i africana 

Un pacte amb la 
natura i els esperits 

s’uneixen en aquesta obra magis-
tral. Cal recordar que l’autora es va 
graduar a la Universitat Abo Akade-
mi, amb especialització en etnolo-
gia nòrdica i història de la religió. 
Ulla-Lena Lundberg ha estat nomi-
nada tres vegades al Premi de Lite-
ratura del Consell Nòrdic. Amb Plu-
ja va guanyar, l’any 1998, el prestigi-
ós Premi Runeberg.  

Pluja consta de dues històries 
explicades pel nen Brodd i per l’en-
ginyer hidràulic suec Bengt, res-
pectivament. Brodd pertany a una 
antiga tribu de boiximans que de 
petit dibuixa un impala a l’exterior 
d’una cova. Les vides d’aquests ca-

per part d’Ulla-Lena Lundberg: “I 
va ser en sentir l’olor de la pluja que 
els vaig notar. Eren els animals de 
pluja de què tothom parla, però di-
ferents. Eren com cocodrils, hipo-
pòtams, bancs de peixos, més que 
res per tenir la referència d’alguna 
cosa similar a l’hora de descriu-
re’ls”. Pluja és, també, una novel·la 
que exposa els xocs culturals, rei-
vindica l’ajuda al desenvolupament 
i alerta sobre el problema de l’es-
cassetat d’aigua. 

A la segona part, molt més humo-
rística, amb un ritme narratiu més 
ràpid i situada a la dècada dels no-
ranta del segle XX, el suec Bengt es 
troba a l’Àfrica com a treballador 
humanitari, i el seu projecte consis-
teix en una estació de bombeig que 
pot subministrar aigua neta a diver-
ses poblacions africanes. En la inau-
guració de l’estació, un mèdium na-
tiu pronostica que la zona es veurà 
afectada per la sequera i que després 
de tres anys sense pluja l’estació de 
bombeig no tindrà aigua per bom-
bejar. Bengt comença a interessar-
se per les coves rocoses de la zona, 
decorades amb pintures rupestres. 
En una d’aquestes coves, els natius 
hi han realitzat rituals de pluja du-
rant segles, fins al present. Però les 
autoritats, amb l’excusa de protegir 
les pintures, tanquen la cova. 

El vincle entre sequera i ràbia 
A mesura que la sequera s’imposa 
amb obstinació, Bengt comença a 
creure en una connexió real entre la 
sequera i la ràbia que els esperits 
senten pel govern de torn i pel fet 
que ja no és possible invocar la plu-
ja des de l’interior de la cova: “Mira-
va les pintures que hi havia al sostre 
i que ells interpretaven d’una altra 
manera diferent de la meva”. I aquí, 
en aquesta segona part del llibre, el 
lector té la sensació que la creença 
del passat en esperits i cerimònies 
màgiques es troba just a sota de la 
superfície civilitzada dels africans 
d’avui: “L’ésser humà és una 
 criatura sense massa resistència. 
Encara que anheli la pluja més que 
cap altra cosa al món, de seguida 
troba a faltar l’escalfor del sol quan 
ja no plou”.✒

El dietarisme és 
un gènere especi-
alment fecund al 
País Valencià, on 
tots els escrip-
tors en català són 
fills de Joan Fus-

ter, que vol dir que són fills de Mon-
taigne i dels il·lustrats francesos. Hi 
ha exemples de tot tipus, des de 
l’esmentat Fuster i la seva exhibi-
ció d’erudició, fins al lirisme d’un 
Enric Sòria, passant pel costumis-
me, barrejat amb literatura de viat-
ges, d’un Toni Mollà. Ara ens arri-
ba el volum de Joan Garí (Borriana, 
1965), un escriptor de ploma àgil i 
incisiva, amb una curiositat infini-
ta i un bagatge cultural prou sòlid 
per atrevir-se amb totes les grans 
qüestions que la humanitat afron-
ta en aquest turbulent segle XXI.  

L’autor, però, no se situa en 
l’actualitat, sinó que ens fa retro-

Un escriptor a la recerca de si mateix
cedir una mica en el temps, fins als 
anys 2015 i 2016, just durant el pe-
ríode de 365 dies en què ostenta-
rà el títol de cinquantenari. Ser 
persona. Diari de l’escriptor als 50 
anys (Editorial Afers) ens planteja 
el joc d’alternar les vivències del 
dia amb les reflexions sobre el que 
significa arribar a aquesta edat: 
“La vida és un vi que no millora 
amb el temps: és l’expectació que 
desperta recuperar-lo del celler el 
que enganya els nostres sentits. 
[...] Tothom que té vint anys somia 
en el final de les carreteres tortu-
oses. I aquest final arriba i hi ha el 
camí pla. La vida, llavors, ha per-
dut tota emoció...”, escriu a l’en-
trada del 16-04-15. 

El dietari és un gènere difícil 
perquè s’ha de mantenir un difícil 
equilibri en l’escriptura: ha de ser 
prou bona per merèixer el premi de 
la lletra impresa, i alhora mantenir 

Com a bon fusterià, no defuig el 
repte de l’aforisme, fins i tot el me-
taliterari: “Per a escriure amb dig-
nitat un dietari no s’ha de ser ni 
exageradament feliç ni exagerada-
ment infeliç. La bona prosa raja 
d’una aurea mediocritas emocio-
nal”. L’escriptor també troba pa-
ral·lelismes entre Shakespeare i 
Breaking bad, demostrant que és 
algú que, tot i mantenir una pru-
dent distància amb el món dels 
seus alumnes adolescents, als 
quals intenta il·lustrar de manera 
infructuosa, no renuncia a allò que 
té de bo la cultura de masses. I, fi-
nalment, Garí se’ns apareix com 
algú que parla, amb una sinceritat 
poc habitual, del drama de ser es-
criptor, de l’alt preu familiar que es 
paga i que en cap cas és recompen-
sat a nivell monetari en el món de 
la cultura en català. Això, però, no 
és cap impediment per continuar 
el gran manament de Montaigne a 
qualsevol escriptor: persistir en la 
recerca de si mateix.✒
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un cert grau de naturalitat, d’im-
provisació no forçada. Ens hem de 
creure que aquelles línies han estat 
escrites, efectivament, aquell dia 
d’aquell mes d’aquell any. Garí, que 
ha fet incursions exitoses en el 
món del periodisme i ha llegit molt 
Pla, aconsegueix l’efecte buscat. El 
lector es creu la convenció que se 
li proposa. I així veiem un Garí mo-
deradament il·lusionat amb el can-
vi de govern al País Valencià (ell es 
considera un “conservador d’es-
querres” i l’únic que demana és te-
nir un president civilitzat i llegit, 
cosa que Ximo Puig acompleix amb 
escreix) o que ens explica les ad-
versitats sanitàries del seu gat 
Humprey o el destí fatal d’un plat 
de ceràmica que s’estavella contra 
terra un dia de tempesta. Tot ben 
amanit amb retalls de lectures, de 
converses de cafè, de música o de 
cinema. 

çadors es regeixen pels canvis de la 
natura en forma de temporades de 
pluja, sequera i quantitats fluctu-
ants d’aliments. Els rituals com el 
de fer ploure i la pintura rupestre 
són elements molt importants en la 
vida de la tribu, i quan Brodd s’ado-
na que té habilitats especials pro-
peres a la màgia, el xaman de la tri-
bu, Swarming Bee, li ensenya a po-
sar-les en pràctica. Brodd aprèn a 
convocar els animals de la pluja i 
experimenta com es necessita una 
força especial per enganxar imat-
ges a les parets de roca. Aquesta pri-
mera part és deliciosament lírica, 
onírica, narrada amb un estil dolç 


