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L’estrany sopar

Mercè Ibarz
ofereix una

reflexió sobre
la noció
de ruïna

na mica com va fer Denys
Arcand en la seva pel·lícu-
la El declivi de l’imperi
americà, en què una colla

d’universitaris a la ratlla de la cin-
quantena repassaven les seves vi-
des, amb les seves il·lusions i les se-
ves frustracions, just unes hores
abans de trobar-se per un sopar,
també Mercè Ibarz (Saidí, 1954)
convoca quatre personatges que
s’han de retrobar, després de molts
anys sense veure’s, en la seva últi-
ma novel·la, No parlis de mi quan
me’n vagi. Després de publicar al-
gunes excel·lents narracions com
La terra retirada (1994), A la ciu-
tat en obres (2002) i Febre de car-
rer (2005), Ibarz canvia d’editor i
torna amb una novel·la més exten-
sa i més esperançada on fa una dis-
secció, amb una inquietant mirada
sociològica, plena de neures i qui-
meres però travessada per una iro-
nia amable, d’alguns moments vis-
cuts per personatges de la Barcelo-
na dels anys setanta, just abans de
“la mort de la bèstia”. S’hi veu una
certa voluntat d’automitificació o,
si més no, de rehabilitació genera-
cional, en un llibre que és ple d’an-
gles i guspires, de colors alterats
“per un calidoscopi lent que per-
met veure coses”, de frases potser
massa emfàtiques.

És un llibre tan ple de referèn-
cies (explícites i implícites), literà-

U
ries (Kafka i Bernhard, Brodski,
Herbert i Zagaievski, March, Bros-
sa i Pla), musicals i fílmiques, de re-
flexions interessantíssimes sobre
la sociologia de les ciutats i la mo-
da, la publicitat o el llenguatge, que
de vegades es descontrola i perd alè
en les nombrosíssimes digressions.
Però com en tots els llibres d’Ibarz,
l’espai, la ciutat, és una força cohe-
sionadora: “els espais decideixen la
nostra vida, són els veritables i pot-
ser únics autoretrats, les soles bio-
grafies que tenim i que deixem”.
Qui ho afirma, en les impactants
primeres pàgines, és Valentina Mo-
rera, que signa com a Mo, l’única
que no s’ha mogut de la ciutat i que
continua fent el mateix: és fotògra-
fa. De manera mig atzarosa, ha de-
cidit invitar uns amics, dos homes i
dues dones, lletraferits, a sopar al
mateix pis que es va comprar fa
trenta anys. ¿Serviran encara els

mapes vells?, es pregunten tots.
¿Desfer els camins serà suficient
per poder contar?, es pregunta
també ella. Valentina busca noves
revelacions, no només les que li
oferien les antigues fotografies de
cares i carrers, i les que fa ara, de
cames i pantalons de la gent que
camina pel carrer, sinó revelacions
de les pròpies imatges personals,
un intent de pensar d’altres mane-
res el pas del temps, mostrant “les
formes amagades del sentit”. El
present de tots quatre, tant dels in-
dígenes barcelonins com de les fo-
rasteres comarcals (“les verges del
pis de Nàpols”), ha quedat somogut
des que “l’illa del passat” els ha re-
vingut en forma de trucada o de
missatge electrònic. Els domina el
sentiment d’estranyesa, les ferides
s’han obert, les velles il·lusions
s’han revifat: la vida clandestina,
les cèl·lules conspiratives, les inter-
minables trobades als bars, el des-
cobriment ritual del sexe. Desfi-
ciats, tots donen voltes al sopar: la
bella Nela Zubiri, que al final, fugiti-
va, es va unir als etarres; Isi Solís,
la buròcrata autonòmica, calcula-
dora; l’avorrit Nil Portolès, dibui-
xant de còmics per a adults, l’únic
que ha tingut fills; Pau Aiguabella,
dit el Pell-dolça, activista i proustià,
i sobretot Rat, el corrupte, que des
d’una ciutat de l’extraradi va arri-
bar a ser director general amb Feli-

pe González, a la capital de l’Estat
de les Coses, en els temps del GAL i
els oblidables anys vuitanta.

Entre aquest vius també alguns
morts, els divertits Fluxus i la Se-
nyora Cogito, fantasmes voladors,
mig òlibes mig ratapinyades, que
observen, espien i diuen les veri-
tats que no sent ningú. I l’àgil nar-
radora, que parla en primera perso-
na amb tota llibertat, una cronista
que no costa gaire identificar amb
l’autora, que s’autoqualifica de “se-
cretària de l’inefable”, que hi és
sempre, i escolta, comprensiva.

Potser massa explícitament, per
ser una ficció, els conceptes de la
postmodernitat apareixen al llarg
de la novel·la: illes i mapes, arxius,
ruïnes i miratges, nòmades, exi-
liats i expatriats, torres de control i
brúixoles. Per sobre de tot, el de la
revelació del temps, que fa gairebé
imperceptible el pas del temps.
Amb la banda sonora d’una cançó
de Billie Holiday que dóna raó del
títol, Ibarz ofereix una reflexió so-
bre la noció de ruïna: ¿on van a pa-
rar les restes dels edificis deshabi-
tats i la runa de les obres? ¿Qui és
capaç avui d’ajuntar, discernir, des-
cartar entre les escombraries, en-
tre el material que és reciclable i el
que no? ¿I qui és capaç de llençar
records en un gest fred i elegant,
establint una certa higiene de cos-
tums? ❋ 

Novel·la Marta Monedero

I si el teu fill crema una indigent?
ins a on poden arribar uns pa-
res per protegir el seu fill?
Quins valors tenen els joves

en aquest món violent i despersona-
litzat? I, sobretot, d’on neix el mal?
Aquest és el punt de partida d’El so-
par, la nova novel·la de l’escriptor,
columnista i realitzador de televisió
holandès Herman Koch (Arnhem,
1953); una obra provocadora, incisi-
va i irònica, que transcendeix amb
eficàcia un cas real esfereïdor (l’as-
sassinat d’una indigent, cremada
per tres adolescents en un caixer
d’El Putxet el 2005), per metrallar-
nos a preguntes, però sense etzi-
bar-nos ni un gram de moralitat.

Tot un èxit de vendes als Països
Baixos, El sopar (que d’aquí no gaire
serà duta al cinema gràcies a l’es-
tructura dramàtica) ens presenta la
conversa entre dues parelles, els
pares dels adolescents que no no-
més han cremat la indigent en un

F caixer amb l’argument que feia pu-
dor, sinó que ho pengen a internet.
Els quatre progenitors són un popu-
lar polític candidat a primer ministre
i la seva dona, que viu a l’ombra de
la rellevància pública de l’espòs. A
l’altra banda, hi trobem el germà del
polític, un professor que fa anys que
no treballa –en ell recau la veu del
narrador–, i la seva dona, amb un
esperit més pràctic.

El desenvolupament de la història
transcorre durant un àpat en un res-
taurant de plats grans amb noms
llarguíssims, racions petites i preus
astronòmics. Una paròdia punyent
sobre la cuina de disseny que esde-
vé un plantejament de l’acció bri-
llant. Les escenes ambientades al
restaurant, estructurades en blocs
que van des de l’aperitiu fins a la
propina i estan esquitxades de silen-
cis i records que intenten esquivar el
moll de l’os de la conversa, mostren

d’entrada el professor-narrador
com un home corrent, que se’ns fa
proper. De mica en mica, però, se’n
va destapant un comportament vio-
lent i certes opinions ben peculiars.

Posicions diferents
En realitat, tots quatre protagonis-
tes, els dos germans i les respecti-
ves dones, saben que els seus fills
han cremat la indigent malgrat que
no ho verbalitzin. Estan preocupats
perquè el setge de la policia s’es-
treny i tots quatre hi veuen sortides
diferents. Amb l’estructura d’un
thriller ple de raonaments política-
ment incorrectes, Herman Koch ju-
ga amb els personatges i amb els
lectors. El flamant polític valora que
els dos nois han comès un crim pu-
nible i ell no té cap altre remei que
retirar la seva candidatura. En canvi,
el professor està disposat a fer el
que calgui perquè el seu fill no ar-

rossegui cap sentiment de culpa,
mentre la seva dona opina que tot
plegat ha estat un desafortunat ac-
cident. Però què faria el lector si sa-
bés que el seu fill ha mort una indi-
gent? I si en veiés les imatges penja-
des a internet?

Més enllà de les postres, l’esti-
mulant novel·la de Herman Koch es
tanca amb un cop d’efecte que cer-
tifica que El sopar supera el cas en
el qual s’inspira per convertir-se en
literatura i exigir-nos una llarga di-
gestió que ens aboca a pensar que,
en la societat actual, els límits entre
diversió i condemna són, sovint,
massa fràgils. ❋

Koch transcendeix el macabre cas
de la indigent cremada en un
caixer per fer-ne una novel·la

provocadora JOSEP LOSADA
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Mercè Ibarz
ens ofereix
una novel·la
en què uns
vells amics
es troben
per sopar
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amor del desig i l’odi de la possessió.
Aquest seria el nus argumental d’una
novel·la tan obsessiva com tràgica que

té com a protagonista un perfeccionista ende-
riat amb la sublimitat de l’art com a objectiu pri-
mer de la vida, però que topa amb l’amor
–sempre irracional– amb una dona misteriosa i
subtil, a qui vol instruir portant-la pel camí de
l’excel·lència.

La novel·la es més entenedora si és té en
compte que forma part de la trilogia Diari de pu-
sil·lànimes, que l’autor va encetar fa poc més
d’un any amb La vida considerada, en què el
protagonista Daniel Pascal porta la seva passió
per l’escriptura als límits de la bogeria, especial-
ment quan manté una relació amb Laura. A
Desirée és el seu germà Lluís qui explica en pri-
mera persona la seva dedicació única a treure
l’entrellat d’un poema de Trakl, amb el so de
fons de la música de La passió segons sant Ma-
teu. Un amor tempes-
tuós i egoista amb
Desirée, a qui intenta
encarrilar cap a la be-
llesa única i perfecta de
les arts, pretenent que
assimili la sublimitat de
la poesia de Trakl, va
encaminant els dos
amants cap un camí
d’espines sense retorn.
Ho diu tot una reflexió
que fa el narrador en
els compassos finals
de l’obra: “Desirée ha-
via de desaparèixer de
la meva vida en tant
que problema, però no
com el desig i la neces-
sitat que tenia de la se-
va presència. L’havia
de situar en la posició
justa”.

Novel·la psicològica,
de reflexió sobre la vi-
da, l’art, l’amor i la
mort, amb constants referències a l’obsessió
del perfeccionisme vital, tant en la creació artís-
tica com en l’amorosa, amb una recerca contí-
nua de la felicitat pròpia, interior i instantània
que comporta gairebé sempre la infelicitat i la
destrucció aliena. Poques vegades el fil de la
navalla entre l’amor i l’odi és tan fi, com prim
resulta ser l’obsessió del desig en l’absència i
l’animadversió en la presència. Unes dèries que
van augmentant a mesura que les trobades i
distanciaments dels dos amants es van intensi-
ficant. Una esquizofrènia amorosa que apropa
els protagonistes a l’abisme del buit, fregant la
bogeria comuna.

Una història intimista, explicada per Miquel
Cerdà Grau amb un llenguatge pulcre, entene-
dor i ric, mamat en la seva Pollença nadiua, on
l’autor continua fent una tasca cultural enco-
miable que intenta difondre fora del seu àmbit
illenc. Una feina que té el ple suport d’una em-
presa cultural com és El Gall Editor, que aposta
per la difusió a tot l’àmbit català de les nombro-
ses noves veus nítides i dialectalment riques
que estan sorgint cada vegada amb més fre-
qüència a les Illes. ❋

L’

L’amor
de l’absència
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Novel·la
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